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กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TALIS FLEXIBLE FUND : TLFLEX 

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก 

หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมทั้งใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละ

ประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุน

ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี ่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสญัญา

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

ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้น

สามัญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า 

(Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ

ลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มายังผู้ถือหน่วยลงทนุทุก

ท่าน 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤติไปได้ และสามารถกลับไปเติบโต

ได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก 

บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว แม้ว่าระยะสั้น 

ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจากความกังวลในผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

ในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มี

แนวโน้มการเติบโตดี พราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  184,409,403.79 บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุน 8.0039 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลง 25.94% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุนลดลง 19.96% 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

เฟล็กซิเบิ้ล 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยเริ ่มมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ 

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ  

ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

ในขณะที่ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก 

ปัญหาสงครามการค้าที่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย  

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท 

ในช่วงเริ่มต้นปี 2563 สหรัฐฯ ใช้โดรนโจมตีนายพลกัสซิม โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลัง Quds Force 

ของอิหร่านเสียชีวิต ทางฝั่งอิหร่านจึงตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกถล่มฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในอิรัก 

ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเกิดความวิตกและเทขายหุ้นออกมา ก่อนที่ภายหลังสหรัฐฯ 

เลือกที่จะตอบโต้อิหร่านผ่านการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทนการใช้ความรุนแรง ความกังวลด้าน Geo-Political Risk 

จึงบรรเทาลงในระยะสั้น 

ถัดมาในช่วงปลายเดือนมกราคม เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 
ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก และทำให้รัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในมณฑล
หููเป่ย และสั่งให้บริษัททัวร์ของจีนหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงได้รับผลกระทบโดยตรง หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรม 
กลุ่มสายการบิน กลุ่มพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มพลังงาน ถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลผลกระทบด้านลบจากการที่
นักท่องเที่ยวจีนลดลง 

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไป
ยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศ
หลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ 
Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง
ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง
มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต
ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามราคา
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น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับลดลงแรงมาสู่ระดับ 22.7 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นการปรับลดลง 52.9% 
ภายใน 1 เดือน และในเดือนเมษายน กลุ่ม OPEC+ สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวันในเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ยังคงไม่เพียงพอกับอุปสงค์ของน้ำมันที่หายไป จากการลดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในเมือง Cushing ซึ่งเป็นจุดส่งมอบ
น้ำมันดิบ WTI จะเต็มความจุในไม่ช้า เนื่องจากน้ำมันในคลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องใน
ภาวะราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI สำหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 
ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มมีจำนวนลดลงใน
หลายๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อตรา
สารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวมกับ
มาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็ไม่ได้
ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่นวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 20% ของจีดีพี เป็นต้น 

ทางด้านประเทศไทยนั้น BOT มีการประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจวงเงิน 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังประกาศเข้าซื้อตราสารทางการเงินของบริษัทเอกชนโดยตรง ที่
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2020 และ 2021 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อไถ่
ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนดได้ เป็นวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทล้มละลายจากการ
ขาดสภาพคล่องอย่างกระทันหันในภาวะวิกฤตินี้ ส่วนในฝั่งนโยบายการคลัง รัฐบาลได้มีการแจกเงินเยียวยารายละ 
5,000 บาทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการบาง
ประเภท และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

ทว่า หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เริ่ม
กลับเข้ามา เช่น การระบาดของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวล
เก่ียวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา 
ความกังวลเกี ่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมของกลุ ่มนักศึกษา และการรอคอยผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะที่ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มจะเลื่อนออกไป
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็นช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม บลจ.ทาลิสยังเชื่อว่าความย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้
ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการ Lockdown อย่าง
เข้มข้น ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้น โดยการค้นพบวัคซีนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้
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โอกาสที่การเดินทางทั่วโลกจะกลับสู่ภาวะปกติง่ายขึ้น ดังนั้น ตลาดหุ้นในระยะยาวน่าจะมีการฟื้นตัวตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจและการขยายตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 

ในช่วงที่ SET Index ปรับตัวลดลงมาถึงระดับปัจจุบัน บลจ. ทาลิส มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาด
หุ้น มากกว่าการถอดใจหนีออกจากตลาดหุ้น ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระดับราคาที่
ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนี้ในการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน (Switching) จากหุ้นที่มี
แนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่า ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าหลังจากปัญหาการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายและมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้ง

เดียวในเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากประเมินว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเช่น สงครามการค้าและ Brexit ยังคงมีอยู่แต่

มีความผ่อนคลายลง ณ สิ้นปี Fed Funds Rate อยู่ที่ 1.50-1.75% ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย 

(กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 คร้ังในเดือนพฤศจิกายน 2562 และกุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ 1.00% เพื่อ

บรรเทาผลกระทบของปัจจัยลบทั้งต่างประเทศและในประเทศ และช่วยลดภาระทางการเงินของภาคเอกชน โดย

ปัจจัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความล่าช้าของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ที่เพิ่มขึ้น 

และภัยแล้ง  

ต่อมาในช่วงมีนาคม 2563 ได้เกิดภาวะการเงินตึงตัวทั่วโลก จากความกังวลการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากตลาดหุ้น ตราสารหนี้เอกชน และสนิทรัพย์

เสี่ยงอื่น ๆ มาถือเงินสด เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศในเอเชียรุนแรงขึ้น จนเกิดภาวะ

สภาพคล่องดอลลาร์ขาดแคลนและความกังวลความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกลางของประเทศหลักรวมถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทยต่างเข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายตลาดการเงิน โดย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการประชุมฉุกเฉินและมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 bps มาอยู่ที่กรอบ 1.00-

1.25% ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม ได้มีการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งและลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 100 bps มาอยู่ที่

ระดับ 0-0.25% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2008 พร้อมออกมาตรการผ่อนคลายการเงินอย่างเต็มอัตรา 

เพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สนับสนุนสินเชื่อภาคครัวเรือนและธุรกิจ และ

ลดภาวะตลาดการเงินตึงตัวตลอดจนภาวะขาดแคลนเงินดอลลาร์ ทางด้านกนง. ได้มีการประชุมนัดพิเศษในวันที่ 20 

มีนาคม และมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 0.75% ต่อมาลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps อีกครั้ง

ในเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ 0.50% นอกจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ มีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5



และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้าน

ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) มูลค่า 5 แสนล้านบาท การจัดตั้งกองทุน

รักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ และมาตรการลดภาระลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL 

ด้านความเคลื ่อนไหวของตลาดตราสารหนี ้ไทยในรอบบัญชี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมี

เปลี่ยนแปลงคือ ช่วงอายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไปอัตราผลตอบแทนปรับขึ้น ในขณะที่ช่วงอายุที่สั้นกว่ากลับปรับตัวลดลง 

สาเหตุจากพันธบัตรระยะสั้นมีความเคลื่อนไหวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนพันธบัตรระยะยาวได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาการขาดสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ความกังวลถึงปริมาณ

พันธบัตรระยะยาวที่เสนอขายเพิ่มขึ้นตามพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ตลอดจนกระแสเงินทุนไหลออกของ

นักลงทุนต่างชาติ โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยประมาณ 8.5 แสน

ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาทจากสิ้นปีก่อน 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ เฟลก็ซิเบิ้ล 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 

2) ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
3) ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
4) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.talisam.co.th 
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLFLEX

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

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

TLFLEX -21.39 -5.93 19.34 -25.94 -11.25 N/A N/A -5.46

Benchmark3 -8.63 -3.38 6.48 -9.71 -1.93 N/A N/A 1.35 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

33.13 16.91 21.62 29.24 19.59 N/A N/A 17.70 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 15.85 6.85 10.36 13.95 9.13 N/A N/A 8.19 
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1.J11'J'VI 'lf.f17'i'lll--'.l 117fl\il (:JJ'Yil'lf'W) 

1.J11'J'VI 'JfW1ii' 11lflfl (lJ'Yil'lf'W) 

wa;i--'.lm!!ll::: m l'i 11qiufor1 

1J11'J'Vl u-Su l'lilJ'VI fl�'W 1t'W!'W-e{i 111nfl (:JJ'Yil'lf'W) 

1J11'J'VI U.fl1:JJ !Vlll1B{ 11lfl\9l (:JJrll'lf'W) 

1J11'J'Vl U\il'VI. 11lfl\il (:JJrll'lf'W) 

u1i'Vl U\il'VI. rl1'J11J1rn:::Nii¥'lU1¥'1,!�l'J:JJ 111n\il (:JJm'li'W) 

u1i'VI m-:i�1'W!rn:::rn i wvhfl1-:it'Vl'W 111n\il (:JJm'lf'W) 

1J11'J'Vl '1'11:JJl lJ71'W 11lfl\il (lJrll'lf'W) 

mr11u fo�m1rr'W!'l'lff l!ll:::nnteJm1 

1J11'J'Vl l\l mf'Vl 117fl\il (:JJrll'lf'W) 

,:::,. �j I ,di .::,. ,J' 
rl:!Jll'Jl11(,) U 'i:;; fl'01J-,'.J 1J fll'i 1-:J'Wl lJ 'W ffl'Wrl'W --'.l 'UB-.-:J1J fll'i l-:J 'W 'W 

111m'Wr1tl11'J 

344,600 

82,200 

314,900 

152,100 

245,800 

354,700 

346,100 

133,600 

713,700 

3,743,400 

336,400 

156,500 

84,100 

1,772,400 

312,500 

794,500 

(1Jl'Vl) 

30,426,925.00 

11,027,200.00 

4,048,350.00 

15,351,375.00 

1,764,360.00 

1,764,360.00 

31,773,015.00 

14,809,450.00 

12,325,825.00 

4,637,740.00 

6,018,125.00 

2,271,200.00 

3,746,925.00 

36,945,264.00 

11,080,464.00 

14,212,900.00 

5,008,000.00 

6,643,900.00 

18,029,020.00 

15,154,020.00 

2,875,000.00 

11,202,450.00 

11,202,450.00 

18.38 

6.66 

2.45 

9.27 

1.07 

1.07 

19.18 

8.94 

7.44 

2.80 

3.63 

1.37 

2.26 

22.30 

6.69 

8.58 

3.02 

4.01 

10.89 

9.15 

1.74 

6.76 

6.76 

5 
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-' "' "' 

-.'.11J1J'a:::fltl1J'alFHl:::ltltl�l-.'.l'I-Hl-.'.l'IJ'kl 

<V "' <V 

ru 1un 30 numau 2563 

f111II'ff��17 cH'l::; !tJ l'J�!� 'W '1 �'VJ 'W i ;f11111 � f1� :iJ \,l llJ '.U 1::; !fl 'Vl 'U0 � l� 'Wi'l � 'VJ 'WI! i'l::: \,JllJ '.U 1::; !fl 'Vl 'U0� 'e) \,J 'ffl'l-'I f111:1-J 

'.§'ifl'ilill'alil'.lllll'a 

A (I,/ Cl,/' ,,, 

�0'!-'li'lf1'VlH'W 

1J11'J'Vl rr11,lf �110 lf110'Wirf'Vl1 tl1n� (:iJ'l-'ll�'W) 

'llel-.'.li'ila1u�1m1:::m1ii'ruori 

QJ QJ � V d 

'l<'IWJ'l-!leltH'l-'ll'a:tJ'l'l'i'Vm 

1J11'J'Vl !\il0::: ll'l'li'l'Vl'U:iJ f11'.U tl1n� (:iJ'111�'W) 

1J11'J'Vl iu1Ji'l110�10 i'101'.U01';i'Jt'W tl1n� (:iJ'l-'ll�'W) 

., <V 

'a1:tJ'l:j'kliJ1:tJtjJ 

irnhr1t!Jl!il111-.:ifl'l'lfi 

1J11'J'Vl rr1-rr1-rrt 1'101:UBmY'W tl1n� (:iJm�'W) - W2 

'a1:tJi 1Jfflrlt!Jl!iJmfl'l'lfi 
v v d .et 

'a1:tJ'tH'lil'l'l'a'l<'ltl'il111'1'1:::11Jtl'kl 
QJ QJ d\l) ' .et 

'1-Hlil'l'l'a'Vltl l:IJ'il111'1'1:::11Jtl'kl 

� v v d

1-.:i'kl'IJ'kllrn:::1-rn il'l'l'i'l<'lti 

u11'J'V1 tlJ 1mi'lrr�� tl1n� (:1-Jm�'W) 
QJ V �f .et 'i1:IJ'I-Hlil'l'l'a'l<'ltl l:IJ'il111'1'1:::11Jtl'kl 

'a1:IJl1'kl1N'IJ'kl ('ali'll'IJ'kl 184,787,490.48 1Jl'l'I) 

'l-'l:iJll'J!'l-'l�'.U1:::f101J�1Jf11111'W!1J'Wri1'W'l-'l��'lJ0��1Jfml1'We 

tl1m'W'l-'lii1l'J 

418,300 

105,300 

3,366,500 

828,700 

12,500 

80,700 

:1-Ji'l�1cJ�1n1:1-J 

(1Jl'Vl) 

11,084,950.00 

11,084,950.00 

8,081,775.00 

8,081,775.00 

9,945,224.00 

7,608,290.00 

2,336,934.00 

165,271,108.00 

146,250.00 

146,250.00 

165,417,358.00 

213,855.00 

213,855.00 

165,631,213.00 

';ie)l'Ji'l:::'U0� 

:1-Ji'l�ll�'WM\ll'W 

6.69 

6,69 

4.88 

4,88 

6.00 

4.59 

L41 

99.78 

0.09 

0.09 

99.87 

0.13 

0.13 

100.00 

6 
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fl eJ -:i 'tJ u iifonn ihr I vi ,fo cu I rl g 
_I "' "' -:JlJ 111::: fleJ m1trn::: !elt!A 1-:iu g-:J'tJ u 
V "1 V ru 11-t'YI 30 flitmf fl-l 2562

Q.J QJ ,! .:::I 

trn fl'Yl'i'l'ltl'IIA'Yl:::11.Jl'.IU 

2/ V 

'tJU'iYl:Wt]J 

JJ. QJ Q,/ � 'liel 11 r1 fl 'm vw 

frnlA11if ot11wtml-:iu1:::1m11'Yll'.I 

fi1-tli'll'i 

Timmrn1-:i1'Ylw '\llfl\PI (1Jm'li'W) 

TI'W1mrni1m1vw '\llfl\PI (1J111'li'W) 
.e!r. <U' l!J ,! 

1-:JU'Yl'l-!!l'Q:::'!Hlflfl'i'l"ll'.I 

u1i'YI !'il 1S1J vi 1l1'Y111e1fo 1'lfe1fim�r!' i1n\P1 (1J111'li'W) 

1J1El'YI ff'h·fo� r1e1fue1mt1-1 '\Jlfl\PI (1J111'li'W) 

u1i'YI 'il'lililUTir!''lf-:i '\llfl\PI (1Jm'li1-1) 
,::!ii -=l 

el 1'111 'i !lg:::!i'I 'Hl-:J\il :W 

'lJ1El'YI 1mmif a'W11,rnf1m1'W!!'Wr! '\Jlfl\PI (1J111'li'W) 
"' d 

'l"lltl.!'l!tl 

u1tJ'YI 'Jiy;j elelr!a '\llfl\PI (1J111'li'W) 

u1i'YI vw�rnt' Til"li-:i1Je1r1a i1n\P1 (1J111'1i'W) 

u1i'YI h:u'Wrl'1-1 '\llfl\PI (lJ117'li'W) 
� Q,J ' g) 1J'i m111Jmm fleJ �11-:i 

u1tJ'YI "lLfll'i'lil-:J '\llfl\PI (lJ111'li'W) 

'l"!a-:i-:i1 u 1rn:::mm1t\jill fli'l 

1foJ'Y1 U.fl1lJ !'l"ll!1el1 '\llfl\PI (1J111'li'W) 

'IJU�-:J!rn:::foo�ITTfl� 

U1tJ'YI 1'170lfllffl'Jl'Wi'Yll'I '\llfl\PI (lJ111'1il-1) 

'lJ1tJ'YI m-:i�1wrn:::n11vh:/1n1-:i1111w '\llfl\PI (1J111'li'W) 

u1rf111 w1m m1'W '\llfl\PI (1J111'li'W) 

= cl , ,..g � r:%11 lJ 1 l'/111 � U 'i::: fl elm lJ fl1 '.i l-:J 'W ! U 1-1 r!'1'W 11 'W-:J 'Uel -:J-:J lJ fll 'i M 'W 'W 

'\l l 'l-n 'W 111-h I'/ lJrlflll'Ji;}li'j'ilJ 

(1Jl'YI) 

45,459,100.00 14.66 

131,400 22,797,900.00 7.35 

144,800 22,661,200.00 7.31 

32,222,040.00 10.39 

742,200 13,211,160.00 4.26 

223,700 12,806,825.00 4.13 

867,700 6,204,055.00 2.00 

21,888,750.00 7.06 

583,700 21,888,750.00 7.06 

50,903,515.00 16.41 

339,800 27,608,750.00 8.90 

285,400 5,451,140.00 1.76 

279,900 17,843,625.00 5.75 

9,503,500.00 3.06 

415,000 9,503,500.00 3.06 

9,895,600.00 3.19 

228,800 9,895,600.00 3.19 

61,332,150.00 19.78 

414,800 31,006,300.00 10.00 

2,188,600 23,636,880.00 7.62 

805,900 6,688,970.00 2.16 

7 
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_, .. .. 

.:JlJu'a::flellnUHl::lcltl\lll-3'1-!iM't'J'I-I 

., .. V 
tu 'J'l-l'YI 30 fl'l-ltlltl'I-I 2562 

A 0,1 OJ r1 •1rn '1-Hlfl'Yl ':i 'l'W 'ill'U1'U'l1'W11.I 

.. .. 

lJ'afll'al'il'Wl::fl'il 

u v -=-t OJ d 
'W\ll.1'1-llmM'l11'ail'YI 'a'l"ltl 

:u1i'YI v:u\ol:: rrnfi.Jvm7'U 'illfl� (:U'll/1'.lf'U) 

'.IJ1rl'YI l�V:: l!'l"lfl'n'W:U fl1U 'illfl� (:U'll/1'.lf'U) 
-=i, a,  1:::u.Nv rl o Q,/ Unl'YI mein�Hellff 'illfl� (:U'111'.lf'U) 

'.IJ1rl'YI r.)'lll'ftl.l 'ill fl� (:U'll/1'.lf'U) 

:u1i'YI i:u:uii1rn'.lfrn r1di.Jeim7'U i,n� (:um'.lf'U) 
v � u r/ u r!J. q u .:::.. u d 

flel-3'1'1'1-111:l.lel ff -3'1111:1.l'Yl'a'l"ltlllil:: flel.:J'l'l'ail'\lll'l"lel f11 'ail.:J'l'l'l-l ! 'l-!Vil' .:J't!U:l.l'l'l 'a'l"ltl 
. . . 

'1'11ff\lll �V fll':ift.:i'l'J'U 1 'UVtr•: r1171:U'Yl1'1"1 cl U fl':i'U� I eJff't1'1'11Tii 
QJ V d � lit . 

\llill\ll'ttilfl'Yl'a'l"ltl lelil !el !el 

v ,=i, u d 1 !ii 
e)'g',:j'l17ja,J'Yl-a'Wt11la::mlil''aH 

.;, � """ 1'1.1""' .I " " •  � :urn'YI vmrn el'Uff 1u':i �rnrnvut:U'W'YI 'il7f1� (:um'.lf'U) 
OJ v d -=I 1-;ii111a fl'l'l':i'l"IU'illll'l'l::mm,1 

11i11l1-1a.:i·r r1-1 ('alfll't'J'I-I 313,340,868.08 1Jl'l'I) 

11:u 1 m '11 fJ iJ 1:: mi :u <i :um 1 i�'Wl � 'Wff1'U 11 �<i 'lleJ<i<i :u nu i� 'U d 

593,300 

372,800 

4,605,500 

2,193,900 

· 448,400

1,352,000 

1,640,000 

962,900 

:unr111.1�'.fin:u 

('.1J7'1'1) 

5,221,040.00 

5,221,040.00 

53,567,216.00 

9,320,000.00 

23,948,600.00 

5,791,896.00 

8,071,200.00 

6,435,520.00 

16,154,000.00 

16,154,000.00 

3,986,406.00 

3,986,406.00 

310,133,317.00 

310,133,317.00 

,, 'jfll.fi'l::'Uel-!l 

:u fl fill�'Ufl-!J'YI 'U 

1.68 

1.68 

17.27 

3.01 

7.72 

1.87 

2.60 

2.07 

5.21 

5.21 

1.29 

1.29 

100.00 

100.00 
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-:JlJfhl:i 'lll\>l'IJ'k! 

t,11�1iilit'k!ir\>11'k!� 30 n'k!mtl'k! 2s63

'I 7 c/1 � 'il lflfl l'HM 'VJ 'W 

'I71J'1�i�'Wif'Wll·H1 

'I11JM�rnmrl1J 

'I11l'I71J'1i 

ri,H�w 

ri Tli'I'J:l.H 'W IJlJ fll'j' 'O \91 fll'j 

I <'I 9J _I 'j ,' 'rlT!i'J'J:JJ!'WIJlJ��llr!vHllJ'I� tlJ'll''W 

I <'I <'I 
'rl71i'J'J:JJ! 'W IJlJ'WllJ'\11 �! 'IJ IJ'W 

I ..:::I .q t::t 
'rll 1i 'I 'J:JJ! 'W IJ lJ1 'll'l 'll''i"l 

.c:::t .q "' 9' fl11H•rU t\91 

ri1H/�11Jt1-.1 

n:JJfil l ��11J 

'1 9) 

"" 

'JllJ \9l'illflfll'JM'l'J'l-.l?J"Vl1i 

'I71Jfll'Jfl7 '1 'J('Ulfl'l'J'W)iJ''VITI'il 1m1u M'VJ'W 

a i 
"='d .-=:. J .q 

'I llJfll'J f11 'I ( 'Ull'l 'l'J 'W)'q'Yl 1i'Yl!fl \9l 'U'W'illfl!-:!'W M '\IJ'W 

'I11Jm1 'llll'l'\IJ'W "J''Yln� ff-:i '1"1nl'l f u 'il1m1u,1-:i'l'J'W 
"=' · .q .J.q ,J dQJltjl,c:\ .J 

'J 11l'I1 IJfll'J 'U 11'1 'VJ'W 'q'Yl 1i'il lfl!-:1 'W 'fl-:i'\IJ 'W'Yl !fl\91 'U'WU 'fl� '\11 IJ-:! t:JJ!fl\9l 'U'W 

fll'j''flfi 'fl-:i l 'W ff'l-.l'l'lf 'WUiJ''VlTI'illflfll'j'fll!'W'W-:111-.1 

.. I "=' �I ' .d, "=' ,!
'11 lJ l lJ! '11 � u'J � fl'el 'IJ-:i 'IJ fll'J !-:! 'WI u'W ff11-.1'11 'W-:i 'U 'el-:!-:! 'IJ fl l'J!-:1 'W'U 

r1inm11� 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

5,038,463.33 

40,710.34 

5,079,173.67 

4,748,418.27 

70,039.28 

144,102.14 

40,000.00 

6)06.55

1,200.00 

5,009,866.24 

69,307.43 

'IJl'\11 

(54,248,714.66) 

(15,948,726.40) 

(70,197,441.06) 

(70,128,133.63) 

2562 

8,813,561.54 

97,187.61 

8,910,749.15 

7,651,688.85 

132,355.29 

264,992.05 

40,000.00 

481.31 

1,400.00 

8,090,917.50 

819,831.65 

5,101,808.58 

(7,659,446.54) 

(2,_557,63 7 .96) 

(1,737,806.31) 

9 
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mN'l'.jWIU�m�-a 1rliin0Jf1dl;l 

-:J'lJ!!'Q'�-:Jfll1n.lii£J'W!!1.fo-3U'W'Vlrw�q'Vlfi 

irrn¥uiliu-a�1u� 30 numt1u 2s63 

fm l�lJ�'W(ftfl ft-:J) i'Wff'Wvrf 'V'l cJ"J''VlTI'illflflTHlll'W'W -:i1'W i'W 'J:::1111-:iTI
1q"' .. 'Jlc.l lfl"J''Vl'.li'iJ1flfl1'JM'VJ'W

0 111 qJ q J � 'J1c.lfl1'Jfl1 l 'J ('Ulfl'VJ'W)"J''Vlli'Vltfl�'U'W 'il1fll-3'W ft-3'VJ'W

'Jlc.l fll'J 'U1�'Vl'Wfl'Vln�cJ-31ihn� �u 'illfli�'WM'Vl'W
'I 'I ' 'I 

fll'J ft� ft-3 "J''V1TI1 'W ff'W 'V17'V'I c!"J''Vl TI 'ii lfl fll'J 1!1t'W'W-:J l'W
� J d \fl 9/0J j.l,::!l I Ii) ' &:I fll'Jl'V'llJ 'U'W( ftflft-3)'UeM'VJ'W'Vl 1�'J'l.J'il1fl�mJ'l1'W1cJM'VJ'W 1m:::1111-3u

�ft ri 1ml 1c.1ft-:J'VJ'W � 'U 1 c.1 'l u 'J :::1111-3 TI
' ,, 

I I -=!OJ .:!t .:!I G} I 
--;;ii �ftr11'11'U1c.lft-:J'VJ'W'Vl'J'l.J"lf'elfl'W 1'U'J:::rf11-3u

m'Jft� ft-:i"J''Vln'U'el-:i'VJ'W� M7'l.J'il1fl��'el11u1c.1ft-:i'VJ'W

fl l'J ft� ft-:J 'U 'el-:J ff'W 'Vl 7'1"1 c!"J''Vl n 'l u 'j :::1111-:i TI

ff'W'Vl7'V'l6q'VlniuTI

nu '1'17'1"1 vfl'Vlntlmc.1TI
. 

fll'j I ti� c.l'W!!tl M 'U 'el-:J �l'W 1'U '11 U 1c.lft-:J'Vl'W

(�ftri1'11U1c.lft::: 10 '!Jl'Vl)

11u1cJM'VJ'W ru 1ul'i'uTI
I "" � I <;:II 'l.J1fl : '11'W1cJft-:J'VJ'W'Vl'U1cJ l'W'J:::'1111-:JU

' ,, 
Mfl : '11U1cJM'Vl'Wvi7'1J'lf'elfi'W1'W'J:::'1111-:JTI
- q • 

11il1uft-:J'Vl'W ru 1utlftwil
. 

� d , ,:9 � ,:  '11 lJlc.ll '11� ti 'J::: fl 'el 'l.J-:J'l.J fl l'J 1-:i 'WI tl'U flTW '11/'U-:i 'IJ'el-3-3 'l.J fl l'J 1-:J'W 'W

'I.J1'Vl

2563

69,307.43

(54,248,714.66)

(15,948,726.40)

(70,128,133.63)

10,455,300.31

(73,808,523.53)

(63,353,223.22)

(133,481,356.85)

317,890,760.64

184,409,403.79

11il1u

29,414,692.0026

1,147,127.1797

(7,522,002.2945)

23,039,816.8878

2562

819,831.65

5,101,808.58

(7,659,446.54)

(1,737,806.31)

12,093,584.37

(95,258,878.98)

(83,165,294.61)

(84,903,100.92)

402,793,861.56

317,890,760.64

37,165,156.8763

1,141,000.1705

(8,891,465.0442)

29,414,692.0026
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fleMl:J'h!!U�'l'll�il' 1rlilocu1rl'1;1

,:ium�uiri�uir� 

cl'111fouiuir�1'h!� 30 fl'h!f.llt.J'h! 2563
. 

m ::::u m�uf!'\ol 'illf1fl 'il m-1:iJ �11euu -:i 1u

f1l';iJ;l \olM l 'W ir'W'Vlf l"l cJf!''Vlli'illflfll'J �ll 'U'W-:J l'W

11i''l.Jm::::'Vl'I.Jfll';jj;l\ol'tNf!''V1Til'Wrr'W'Vli"V'lcJf!''VlTI'illflfll';j�ll'U'W-:Jl'W
q ' 

i ttl�'W i1u f!'\il{J''VlTI '1ri'm 'illfl(l rl 111 'W)fi'il mnJ� ll'U'W -:i 1u
• "' "" fll'J''b'el!-:J'WM'l'J'W

fll'J'Ull'Jl�'WMl'.J'W
� Jf G1 d. .:::,. .. ar d. fll'J(l'\l'l:IJ 'U'W)1;1 \PIM : 'Wr! fl'V!'W 'illfll1'W 1J'Wvrnlrn :::\Pl tlfll'U cJ

� 

.sJ/ 'l � 
"" f11'J (ll"llJ 'U'W)r!\PIM 'W r1 fl'V! 'W 'il lflfll'J'Ul l'Jl ;J'W rl-:J 'Vl'W

� ' 

.sJ/ 'l ;J) d.  )/..:::,. f11'J l'\l'llJ 'U'W( r!\ol M) 'Wl 'iJ l'V!'W'illflfll'J'lHl!1'W rl-:J 'l'J'W
• • 

fl l'J r1\ilr11 i u1 { 1r1 u 'il 1n nni'u'lfeJfi'W'V!'W11:Jri-:J'VJ'W

fll'Jrl\PIM l'W �l I i�11:Jri111�11:J
� J .cf� l.lj9J;J) I fll'Jl'\l'llJ'U'Wfll'.EJ!-:J'W l\olr11-:J'illl:J

. ' 

fll'Jrl\olM l'W'V!'WB'W�'W 

'J 11:Jfll'J( fll l 'J)'Ul\ol'Vl'W f!''VlTI�lfl\ol �'W 'illfll�'W 1;]-:J'Vl'W 
' ' ' 

111:Jfll'J'Ul\ol'Vl'W n'VlTI�c1-:i '1iJ1n\ol �u 'illfll�'WM'Vl'W
' ' ' 

!�'Wfl'\ol{J''VlTI '1 ri'm'il1nn 'il m 'JlJ� 11 'U u 11u

m::::11 m�'Wfl'\ol 'il lflfl 'il f)';j';jlJ 'U \ol'V! ll�'W

m1 'U11:J1nl 11:Jr11 'VJ'W i u 1::::r111-:iu

fll'Ji'uitl fi'W'V! 'j.j 11:JiN'Vl'W l 'W 'J::::'V! i11u
' 

l�'W f!'\olf!''VlTI! rl 111 u n 'il f)';j'J:IJ'U \ol'V! ll�'W
q 

1�uN1mm1rm1v!:1Jtucr1\olr1-:J){J''Vlli

l�'WNlflli'Wlrm ill l'Wri''Wu

l�'WN1f11i'Wlr1l'J ill 1u11m1:Ju

.:::,. ?1 I .J � ,J 11 mm m,1111::::mirnu m11-:i'W!1J'W mu11u -:i 'l1 eJ-:i-:iu m11-:iuu
'

 

'Ul'Vl

2563 

(70,128,133.63) 

(247,255,401.40) 

321,560,064.34 

(25,572.72) 

2,627,559.14 

(4,961,857.21) 

(242,300.48) 

194.47 

(12,542.30) 

54,248,714.66 

15,948,726.40 

71,759,451.27 

10,455,300.31 

(73,808,523.53) 

(63,353,223.22) 

8,406,228.05 

11,809,343.93 

20,215,571.98 

2562 

(1,737,806.31) 

(248,945,144.63) 

299,603,095.67 

130,562.24 

(3,336,808.11) 

2,413,974.55 

(100,000.00) 

(155,000.15) 

· 481.31

(15,647.85) 

(5,101,808.58) 

7,659,446.54 

50,415,344.68 

12,093,584.37 

(95,258,878.98) 

(83,165,294.61) 

(32,749,949.93) 

44,559,293.86 

11,809,343.93 
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$1 ,::i. ""- <> V 'Uel\j<l'YINlll'a!�'U'Ylmflt)J 

�mf1.Jiliuey,rru� 30 nmmm 2563 

'6mJ<1N<1fll11'111ilm1'W (.imnhv)

¾J<1fi1ml1m,M'l'.!'W!1m!'rn

¾j<lfilfl'W '\115 'Wtl\j'Ylli.i''W iJ 

1w'1ioi'('Ull'l'l'.!'W)ulflfl'ilflrnJ<1,'l'.!'W

1w'1ioi'('Ull'l'l'.!'W)Ulflfllrn-l'l'.!'W\j'\llli * 

11cJfl11 fll '1, ('Ull'l'l'.!'W)\j'\llli�! fll'l�'W 'illflt�'W TI-1'1'.!'W **

1Wfl11 n1 '11 ('Ull'l'l'.!'W)\j'\llli� cl'-1 '1iJ1nl'l�'W Ulfl!�'W TI-1'1'.!'W **

1 W '1 ,i' ( 'lJ 11'1'1'.! 'W )'il 1 fl fl 'iJ fl111J TI-1 'I'.! 'W i, #i'W 

¾j TI filfl'W '\II 5'1'1tl\j'\II li'UTiicJiJ

1J\'111ri1'W 'UeM n 1 '11 ('Ull'l'I'.! 'W)\j'\11 ill'io¾JTifilff'W '\115 'Wtl!j'YITI\l 1! 11 � c11:;1111-1il (%)

1J\'111ri1'Wm,m11�'W �rl71'lt!J!!TI:;'6o¾JTI 1h :;fl 01.J 1 �mi111J �rlll'lt\J

¾jTifilff'W'\115'1'1tl!j'\llli'Ui:11U'\'J (1'1'W1Jl'\II)

ll\'111ft1 'W 'U0-1fil 1 ;� 1 V'J11J.i 0¾JTifilfl'W '\115'Wtllj'\llli\l 1! I!� c11:;1111-1il (%)

lJ 1'111 ri1 'W '1J 0-11 w '1 ,i' 'i) 1 fl fll 1 TI-1 'I'.! 'W 11 lJ ,i 0 ¾I <l fi 1 ff'W '\115 'l'I tlij'\11 TI \l 1 ! I!� c11:;1111-1'\'I (%) 
' " " 

ll\'117ft1'W 'UM'ill'W 1'W \11! I! 1i c1ri 1-l'W111'W fl'U0-1fl11�0 'UlcJ!�'W TI-1'1'.! 'W

1:;1111-1'\'J.i0¾JTifilfl'W'\115'1'1tl\j'\llli\l1!\l�cJ1:;11'Jl-1iJ (%) ***

';l) d. = 'U0¾JIHYUHl'11J

* fll'W 1\ll 'il 1 fl'ill'W 1'W11'W 1cJ�'il 1'11'Wl m1i 1\l 1! I!� c11:;1117,'\'J

2563

10.8072

0.0028

(2.1686) 

(0.6375) 

(2.8033) 

8.0039 

(31.57)

184,409

2.25

2.29

367.71

rl11151.JiJ#i'Wcyl'l 

'l'Wvi 30 fl'WmV'W 

2562 

10.8379

0.0241

0.1093

(0.1641)

(0.0307)

10.8072

(0.49)

317,891

2.26

2.49

166.60

** '601JTI.i 011U 1cJ�1lcJ-ll'W 0 lu '1iJ 1\J'W '1,J1'W 'Vlrl''\lll-1!�cJ1fl'W fl1.Jfl11!'U� cJ'W!!'U TI-1 I l'lcJ11lJ'U0-11Wfll1 n1 '1 rn�0'1Jll'l'\ll 'W 
. ' 

d,,. .% I .::::1 -A  I ,I. I t.% l<lJ (lJ 'iJ 1 fl fl l'l' TI -1 'I'.! 'W '\II! fl 1'1'U'W1'W1:;1111-1 U ! 'W 0-1 U 1 fl'lf 1-1 l 1TI1'U0-111 cJ fl 11 '1/0 'lJ 1 c111 'W 1 clTI-1 'I'.! 'W 'W 'W '1J 'W 0 �fl 1J fl 111J N 'W N1 'W 

'Ull-111fll\'1'1 ll'l'U0-1l�'W '1-1'1'.!'W 1 m:;1111-1'\'J
1.rJ I a, = = t, a, ';l)= ,I_ = ';l) d ,I_ ,=I. *** 11J 'Wm 1m,'WNl fl ll'W 7fl11 11s1 :;1,'W '1-1'1'.! 'W 1 'W1'11fft!Jt!Jl 1'1f1,'W 1m :;fl11'1/0 'Ul m,'WM'l'.!'Wl'l lN! U'W 1wm1'li0m 0 

= ' �=da,, "' l, d� "' "'  ' d� J,. 'UlcJ!-l'W '1-1'1'.!'W 0 cJN!! '\ll'iJH'li-1 lJ11lJIN fl11'1/0 1 l'lcJ'.I.Jfft\jt\Jl'UlcJfl'W 1110 fll'i'UW ! l'lcJ'.l.lfft!Jt!Jl'li0fl'W

'lJl'\11 

**** '6mJs1'\111,m11�'W�rl1l'l'i\Jff1'1151J-111'1 2560 '1iJmm1t:11mmJ1vimJn1.Jilt'W'l '11'1'1�1m1fli'i10rn:;c1ms1TU'i\J;Jm11111�-1il

11mm11,i1h:;fl0rn1.Jflm�wil'Wri1'W11�-1'1JeM,1.Jf171l�'W�

2561

11.4582

(0.0889) 

0.3241 

(0.8555) 

(0.6203) 

10.8379 

(5.06) 

402,794

2.26 

1.49 

454.83

" '
rl1115rn1l'li,11.i1'W vi 

13 '.)TilfllJ 2559 �-1 

30 fl'lWWW 2560**** 

12

10.0000

(0.0331) 

0.5991 

0.8922 

1.4582 

11.4582 

13.41 

443,128

2.22

1.91

420.06 
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'Yi :1rn.1 !'Yi fl iJ 'a::; IHI 'lJ '1 'lJ Ill 'a!� 'h!
tl1tt¥'UiJj'h!lf�1'h!� 30 !l'h!tmm 2563

1. 

flel-: rvrwiil f fl'l l�fl 1vl � fl;! if 1:1 ("fl eM 'Vl'W") '\l \ol 'VI�! ii 1:J'W! �'W flel -:i 'Vl'W 11:iJ n'I.JrlTw fl-:! l'Wfl ru�m:ilJ fll:i n1n un n fl'Vlf 'V'I 6111:1 �
' q q 

Q/ a., .? A OJ d .::lo <=:\ <=.:I 9) 1 cl 9) 

\oll:11\ol'HJ:'lfl'm'V'll:J ("fl,1:1,\ol,").!lJell'W'Vl 13 \ol1:1lfllJ 2559 lJ'\ll'W1'Wl-:l'W'Vl'W'\l\ol'Vl�!'IJl:J'W 2,000 1:11'W'I.Jl'Yl (ll'IJ-:J!U'W 200 1:11'W 
' ' 

mJ11:1m'VJ'W lJ1:1f11ml11:1m'V)'WJ:1� 10 rn'Yl) 'IJ1EJ'Yl'Hiffl'Ylf'V'lv<D\olfllrnel-:i'VJ'W 'Vll�J:1' �ltl\ol ("'1.J1EJ'Vl'Dlilfll:i") !�'W�'D\olfll:i
flel-:J'V)'W !!1:1�1i'Wlfll:ifl1-:Jft1el�1il:Jl �ltl\ol (lJ'Hl'li'W) !�'W'Wll:J'V1�!1Jl:J'W'H'W11:1M'VJ'W l\oll:J�1i'Wlfll'afl1-:Jl'Yl'V'I h'iri (lJ'Hl'li'W)
!�'Wvflilll1:1NJ:1'1.h� 11:J'lil-J'IHJ-:Jflel-:i'Vl'W

SJ SJ q 

flel-:J'Vl 'W!�'W fle) ,:j'j/] 'W ;i'J:!J NfllJ II 'IJ 'IJ Ill fll'H'W Ii] ft\olft1'W fll;jJ:1,rn 'W 1h�!t1'Vlf 'IJ�el ft'W'H'W 11:11:1-:J'Yl'W II 1:1::; i11iinTn'W Ii] el 11:J
q 'I q _q q 

I v ,. V 

1 fl;j-:Jfll;j flel-:J'Yl 'W l1'W 11:J'I.Jll:Jfl;j� '\lll:Jl1'W M 'Yl'W 6U 8-:J flM'Yl'W l 'W \ol:ilb!l;i!lrl-:J'Vl'W \ol:ilb!l:ifl-:J'H u fl-:J'Yl'W \ol:i lbll;i !!rl-:J'H u
q . q q q q 

11wfo1 Hil11:11:1-:i'Vl'W 6Uel-:Jfl el-:J'Vl'W 11:iJvZ-:i t'W'Hif fl'Vlf 'V'IV'H�el'Vlf'vivrr'W iu 11�elf111'Hl\olelflNJ:1 l\ol1:JTii'Wmh-:i 'lriei cl1-:i'H�-:i
q q 

vi'!ei'Y! m1:1elc11-:i M\olllJ�rlTWflfl ru�m1:iJm1 fl, 1:1 ,  \ol_ fll'Hmrn�el 1irm1:iJ1i'.i'W'lieJ'IJ l\ol1:Jflel-:J'VJ'W'il��'\l11ru TUf 'I.Jft\olft1'W
fll'JM'Vl'W l'W'l1if fl'Vlf'V'IV!!l'i1:1�1h�!fl'Vl l'Wft\olft1'W�-:J!!l'if ei1:11:1� 0 �-:i!ell:11:1� 100 6Uel-:JlJJ:1f11'Vlf 'V'IVfl'Wfl'Vlli6Uel-:lflel-:J'Vl'W

q 'll q q 

tf V c c::i, 

2. !flW'Ylfll'a'il�'Yll-'.l'lJ!ll'a!-'.l'W 

-:J'IJ fll'j 11 'W 6U el-:J fl 8-:J 'VJ'W 'D \ol 'Vll�'W \ol llJlJ l\ol 'Ji l'W fl l'J'J 11:J-:J l'W 'Vl 1-:1 fl m1'W 'J1lJ�-:J fll'J� fllllJ II 1:1� II m116'1.J11'Yl 7-:J fll'J1J t1J;
�'1.h::; ml'l''l i1 \ol 1:11:1'mi'li1;V11J t1J; 1�ei 1 ir1 �'W i 11 \ol llJ'H if fl m11J t\:l;� f mel-:ii1 i 1l 6U el-:J 1l1� rnfti 'V11:1 u eJfl '\l lfltl-:i 'IJ
f11'H1u i� i ri 'Vll�'W mm1 if f1!fl ru 41111:1 �':ill 11 'IJ 'IJ �fll'H'W \ol l 'Wlll\ol'J'\ll'W fll':il.J w ;'R l.J'IJ� 106 11 el-:J "fll':iU ru;rlm f 'IJ

'I.I "'9 CJ eJ 

= d o = = :iJ fl '\l fll':i 'Vl \ill! 'W 'W �':ifl '\l!'Q VI 1� \ol l'W fll'J 1:1-:J 'VJ'W"

-:irnm11'Wrl111f'I.Jiliueywru� 30 tl'Wl:111:J'W 2562 M�fl'D\olll':i�lfl'Vl':ill:Jf1l'Jl'l1ll !�ell,r1:1'el\olfl�el-:Jtlrn'IJ!ll':i!1'Wrlmf'IJ
� ' 

ilfl'WIJ'lil1'Wvi 30 tl'Wl:111:J'W 2563

-:J'I.Jflm1u 6Uel-:JfleJ-:J'Vl'W M 'Dlil'Vll!�'Wmin i 'Vll:J 1rn��ml 11:111u\ol111�u 'Ul'Vl �-:im1 'D\ol'Vll-:J'I.Jfll':i!1'W r1-:ifl�111�u i ll\ol llJ
q . . . 

1\olt11l1�1:1'-:ir16UeJ-:Jf11':i 'Dlil'Vll':ill:1-:Jl'W 1 u 1l1�1'Vlfl' r1nf u1�ei m1:iJJ:1'� \ol 1fl 6Uei-:i��1'W-:1'1.Jf11':i 11u� i11ri'wr11:1n umhl1 i 'Vl 1:1
q ' 'U q 

flel-:J'V)'W M<Dlil'\111-:J'!Jfll'J!1'W'R l.J'!Jfll'J,Jle)-:Jflt]ll�'W l\oll:J!!1l1:1 '\llfl-:J'I.Jfll'J!1'W'R l.J'!Jfll'J,Jl i 'Vll:J

m11l1 �mfl'1 �mm 'ill'W m1111:1-:i 1u 'Vl 7-:i m111u � eleJfll! 1:1 ::;iJfoll1-:i 11111

lJl\ol':ii 1u m1111:1-:i1u 'Vl1-:im111u�eJei rn11:1�1.lf ull1-:i t 'H 11�11:iJl1 N1:11J-:ir1u 1 �1 u tlil '\l �l.J'W

l'W':i�rr:h-:iil flel-:J'Vl'W Mt11lJl\il':i'\ll'W fll':i:ill:J-:Jl'W'Vll-:Jfll'J11'W'R l.J'!Jllf '1.Jll:i-:i cllf '!JllH 2561) 111:'l�'Ql.J'IJl'Hll �-:J�NJ:1
q "'9 q q 

1J-:ir1uHrl1Hfrnuflm1u��n1'1.J1Jt)J;11:iJt'W'H�el'Hif-:i1u� 111m1r1:iJ 2562 lJ1\ol':iJ7'Wf11:i:ill:J-:Jl'W'V17-:Jflm1m1-:ifl�11
9)aJ OJ � OJ 9)..::::t .,% J. 9)..:S ,J I . .d. QJ ..:::i. I llilrnm11lrn1.h-:imei '\l\ol I 'YI lJ6U'W!VleJ 111 rnu el'H 11 'Vlll'Yl 1:JlJfl'I.JlJl\ol':i'\ll'W m1111:1-:i TU 'V11-:im11-:im�m1-:ill1::;rnfl' 1 \oll:J

. q -

ri1u 1 my1�u fll:i el nu 11:11,r 'lflill '\l'WI� 1:11t1'1.JTI1l 61J�'Vll-:Jfll:i1Jt)J ;u 1:1 � fll:i 1 irm.nll 61.J�'Vl 1-:i1Jt1J;tl'IJ rv 'lilJl\ol:iil'W
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3. 

' V 

cli�lJWl1pWfll1':ill'Ml'W'Vll�fll'jl1'W�'U'U'l'rlllii��'W 

:JJWl':i'u l'W fll':i':i ll'M l'W 'Vrn fll':i 111-l/ 

fl 1':i � fl 11:JJ lJ 1\91 ':i 'u l'W fl l':i 1 l l'J � l'W 'Yl 1� fl l'J 111-.! 

lJ1\o1':iil'Wfl111ll'J-:ll'W'Yll�fll111'W �'U'l.J'Vl 1 

lJ1\o1':iil'Wfll1111Nl'W'Yll�fl1111'W �'U'l.J'Vl 15 

fl11�f11l:JJ:JJ1\o1':iil'Wfll11ll'J�l'W'Vll,:Jfll111'W �'U'l.J'Vl 22 

"' 
!'je)� 

fl WW l:JJl\91 ':ii l'W fll':i':i ll'J�l'W 'Yll� fll':i 111-l:J.Jl 'l �l�'W r1f .:lll ':i fl 

1 ll'J L\911llflfltUWl�'Ylltlml flrr 1 

' ' 91 
111mnrnm 

u u "' 

fl WW 1m1o1':iil'W mn1l'l-:Jl'W 'Yl 1-:im111 'W �-:i flri 11:JJ 1� e:i'llB 'Li�tl ill ii Nrl m::;'Vl1Je:icl1-:i1�'W rm::;rl1'i'l t)J\ll e:i-:i1Jm111 'W 'UeJ-:lfleJ.:l'l'J 'W 

fl 1':i 'Li 'J::; fl lfl''l �11 'W 1'LJ � 'Li� 'Yl 1-:l 'Li tU ;fll'rl j 'lJ fl eJ-:J'Vj'W ':i 1lJ II rl::; fl eJ sl 'Yl'W if 11 eJ �Ii l'Jsl ;'!'\I 

1rle:i1'W � 26 TI'W17fl:JJ 2562 fl. rl. \91. M'l � fl11lJl�'W'lieJ 'Ull'W 11lB'U�'Vl 1-:J'Ut)J;rll'VI j'jjfleJ-:J'l'J'W'j1:J.Jll r1::;fle) �'l'J'W rl11 eJ sl 

1i l'J-:l;'l'\I �'ll1 ::;mrY'l �1 A l'lfl':J.Jlf1:JJ'Ll1EJ'YlllA fl71 M'YJ'W cH-:i 'l �� e:i1lB'U�t7rn'U m111'Wrl7'Vlj m e:im::; l'J::;11m'Ut)J;�i�lJ 

'l'W'V11eJ'Vl(lsll'W� 1 lJfl'jlfllJ 2563 

i�'W M'Vlm::;j'LJ!1il'W fl'W'Vlj'l'\IV\9111'J'il7m'Wlli''W 'Yl'W 'lle:i-:i11'W M'Yl'W ru l'W � nei-:i'Yl'W iin'Ylli'l rn1'W rl�'Yl'W lli''W 'Vl'W 'U e:i-:i11'W m'Yl'W q q; q q q q q q 
3' 'j) 'j) ' 1 ' 31 

'll1::; fl e:i 'U�11'J171'J � 71'J'11eJl1'W M'Yl'Wll r1::;r11 'l ��1cJ 1 A l'l1o11-:ii-:in'W 'Vl fleJ-:J'Yl'W � 1 m'Wei Mi�mcli-:i11'W r1-:i'Vl'W 'W'W 
' ' ' 

Q.I (l/ efd cl d 1.1! lei . ,J Q./ 9/ 1 .::::i. d Jf 

1 91 w 
'VI r1 flm '!'\I l'J'Yl 111'W1o117fl'WJ,J 'W 'Yl rn lJ 1o1 mA 'lieJ 'U 7 l'J 1 e:i-:i rn 11 fl'A -:i A 1 l'!Jd r1m�\91'011 :J.Jmh::; mru 'U'W A l'J � 11A m1 

.<::9: -=::,  .::::i. 9/ 

fl eJ sl'Yl'W 'li .:l'l'\I 111':iill 111 lflfl'tl 11-.!::;'Yl 1� fll':i 1-:J'W 'U eJ � NeJ eJ fl\91':i lfl'l':i 
' 'U 

11-.! 'VllA r1111'W r1-:i'YJ'W 

'j lfll'Yl'W 'UeJ-:Jl1'W rl ,:j 'Yl'W� 'il 1mi ll'J 'l rnt11m � l'JD1-:iJ l'Vl'W fl 
' ' 

lrj9/ J'� d llJg) rl 9/ o d! ,=g Q.J d 9/,:::,,, 

'j ll'J !\91\91 el fll 'U l'Jtl ei11lm li'J !\91 \911:J.JlflillCJllflslfll-:J 1 Al'Jfll'W,:jt]-:]e) m 1N1:1\o1 el'Ull 'Yl'W 'Ylll 'Yl1J'j ,:j 
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fHN'l'J'WlftVmli1�'WM\ol1:JJ1.h::::JJ11:l'j'l:J�lm'\llfl'J7VL�\oll:lJ'.lJWl'.il 40 (4) (fl) hHJ\ol'ilfBVl:l::: 15 '\J8'1'.ilVMn0'Wrlfl 

'.ilV�lV 

1 'Wfll'i i 191'\ilWJJ fll'il�'W 'l ir1�'W 11.lmmninnmJ rui�f m0-:iJ 111.l N7V'l.J1TT nloi'0-:i 1 i'191&i v�'i'i '\l1rn:::rm1.l1:::mru m'i 
" ' 

TT&11Vll'i:::fl1'i �-:inN&1m:::'Vl'lJ�B'ill'W1'Wl�'W�l�V1'0'0-:in'l.Jfi'W'VlfYHJ TTtlfl'W 11vM ft11i'�1v 1rn:::m11tl1911vrn'U'0:JJr1 
"' 

l�V1f1'lJft'W 'Y]'j'\'l VII rl :::TT tlnu�Bl'\ll fl191 �'W �.;i Nrl�lfl 191 t'W '\11-;)81'\lll\ol fl�l,;J L ll '\l lfl 'ill'W 1'W�ll'j ::::JJ l!.\l fll'.i Li' 

fll'i 1 i'\PJ &ivv:i'i'i '\lll&1:::m11.l'i::::JJ 1ru fll'i 1 'W rm i 191'\117'1'!.J nm1'W '\l::: t�f 'Limrn'Lim'W B ci1-:i�01<l 0-:i m11.lf'l.J1.l1:::mrurm 

'Yl7'1'Ut\/;'il:::'IJ'W'Vlfl t191v1n11.l�v'W'l1'W'nl�'W�'W '11.l 
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2563 2562 

'lJ1191'1'J'W'il1nm'ir1-:i'l'J'WbJ'V11hr:::irn (11:JJtr:::tr:JJ 13 \ol.r1. 59) 

0 ui ..::,,.,d � .J � � m m1''Yl'li'Vllfll'l'\J'W'il7fll-:i'Wr1-:i'Yl'Wtr:::irn (lrntr:::tr:JJ 13 \ol.rl. 59) 
Q 'I .• 
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' ' ' 

(3,814,241.62) 

39,364,193.68 

(3,207,551.08) 

(4,634,073.27) 

34,262,385.10 

4,451,895.46 

o IIJ 91 ';;'I f11 !'.ifl:::fl:JJ\9\'WlJ 32,342,400.98 34,080,207.29 

f at iu t el V _I ') r! t .::l .:5 

5. fll'.l'i'J'J:i.Jl'l-.!£1:i.J 111'.i'll� fll'i i'llii'i'J:i.Jl'Wtl:i.JN� 111:lNi:llJ'i::: !tl'lf'W !!1:l�i'll'.l'i'J'J:i.Jl'Wtl:i.J'Wltl'l'l�!'l.Jtl'W 

ft l'Ji'i'i'.lJI 'W V'.lJfll'i 1l 191 fll'i 

' "" 91 "I "'i ,,fll'Ji'i'.i'.lJl'WV'.lJvjl:)llrlN1:l1J'i::: 1V'.lf'W 

' "" "" 
fll'Ji'.i'i'.lJl'WV'.lJ'WlV'Yl:::l'l.JV'W 

6. 11'WNlfl'.l'i'Wli'll'i

"" 

0, 91 
8\ol'il'iBV&i::: 

1iJ1n'W 3.21 �0il '\JB�l,j1:lft1'Y11v'HJii''WbJ''YlTI'\J8'1f18'1'1'J'W 
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'l.Jl'Yl el\ol'i1191Elfll1JV (%) 

'Ji'Wlfll'i 

'Jillli'll'.ifl1-;Jl'Yl'V'l 'illf1191 ('.lJTTl'.lf'W) 

2563 

20,215,571.98 

2562 

11,809,343.93 

2563 2562 

0.125 0.375 
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7.

8. 

9.

' ' 

'=:!t. V � ,::f-.::::l V ll.J 'fl ti f1l 'a '.lfHl 'il fl 1J fl 'il fl WI'!! fltl1 '1J el '1 fl 'W
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q q q q 

"' fll'Jfll
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I I 3/ sJ I 
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<\I q q '1J 

uru;su el.:Jfl'W 'l'lf 'l"l Vil ft::;'11 tlfl'W 'l'll<lfll'J 11 'W \il-:J fl� 11� ,;JI! bl"\>1'1:iJftfll !Jdll\il fllii 1-:J 'illfl:iJft fl ll'l�li'J'J:iJel �1-:Jiim1::;rl1r1 ru
fl qJ 'U q l!J 

d 91 w ,J fl17:1Jlbl'l'l'1 l'll'W el\il 'Jll'I el fll1J l'I
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� 

9) ,J ,:;:I ,{ Ji d,. ,1,.;:f, I l!J Ji cl <=:I 'Vl el.:J \ii ml'! ft I'! M 'J 1 !'11\il'J lbl'ln!'W l)::;m 1!'111'\i'l:iJbl"-:J 'll'W cJ<l\il'J lbl'l'Jrl'W :iJell l'lcJ11l'l'l 1 , 'J 'Jl!'ll'll el-:J\il'Jlbl'ln!'W'W'W fl l)::;:iJ fl11:iJ
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

185,851,290.21       100.78    

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 20,220,077.21          10.96       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 11,084,950.00          6.01        

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,764,360.00            0.96        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 14,212,900.00          7.71        

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 5,008,000.00            2.72        

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 6,643,900.00            3.60        

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) 11,080,464.00          6.01        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 11,202,450.00          6.07        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 11,027,200.00          5.98        

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 4,048,350.00            2.20        

บริษัท ไมโครลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 213,855.00               0.12        

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 15,351,375.00          8.32        

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 15,154,020.00          8.22        

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 2,875,000.00            1.56        

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

พาณิชย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 4,637,740.00            2.51        

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 14,809,450.00          8.03        

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 12,325,825.00          6.68        

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 8,081,775.00            4.38        

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 2,271,200.00            1.23        

บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,746,925.00            2.03        

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,336,934.00            1.27        

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 7,608,290.00            4.13        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ศรี

สวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2
146,250.00               0.08        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (1,441,886.42)           (0.78)       

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 184,409,403.79     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย -                 -                 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 20,220,077.21  10.96              

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ -                 -                 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                20,220,077.21  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็น

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเช่ือถือ มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรม
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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 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,748.42 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 70.04 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 144.10 0.06

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 41.20 0.02

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 5,003.76 2.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

     ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 238,982,801.40    

222,168,772.94    

PTR   = 1.08

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สิน

ประเภทท่ีสามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  150,798.89          17.37%

2 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 135,196.70          15.57%

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  91,091.39            10.49%

4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  79,238.27            9.12%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  76,334.97            8.79%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  75,366.17            8.68%

7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 55,587.42            6.40%

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)** 49,632.05            5.72%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  40,019.46            4.61%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  22,708.95            2.62%

11 อ่ืนๆ 92,406.98            10.63%

868,381.25         100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รวม*

** บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อ KKPS ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 

30 กันยายน 2563 

 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (1 ใน 3) 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (1 ใน 3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (1 ใน 3) ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ 

http://www.talisam.co.th 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1. นายวีระพล   สิมะโรจน์ 

2. นางสาวปวเรศร์   ตั้งอภิชาติเจริญ 

3. นายบุญประสิทธิ์  โรจน์พฤกษ์ 

4. นางสาวดวงธิดา   แซ่แต้ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิ

ในการจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซื อขาย

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) / / /
PHATRA* บล. ภัทร 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) / /

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ KKPS 

ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

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

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

3 วิสำมัญ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BBL 1 1 1 0 0 -

4 สำมัญ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) AMATA 1 1 7 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออก

ตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณนพพันธป์ เมือง

โคตร และคุณสมเจตน์ ทิณพงษ์ เน่ืองจำกด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี

5 สำมัญ บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) PRM 1 1 8 0 0 -

6 สำมัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) JMT 1 1 9 0 0 -

7 สำมัญ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) PLAT 1 1 10 0 0 -

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

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

10 สำมัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) CPN 1 1 9 1 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรท่ีออกตำมวำระประจ ำปี 2563 ไม่เห็นด้วย กับ

กำรแต่งต้ังคุณไพฑูรย์ ทวีผล เน่ืองจำกด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี

11 สำมัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) WHA 1 1 10 0 0 -

12 สำมัญ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ำกัด (มหำชน) KCE 1 1 9 0 0 -

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

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำ

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังท่ีลงมติตำมวำระกำรประชุม

สนับสนุน คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ล ำดับท่ี
ประเภท

กำรประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำ

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลกำรคัดค้ำน

14 สำมัญ บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกัด (มหำชน) MEGA 1 1 6 1 0 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และ 

กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 

บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไมเห็นดวย เนื่องจาก 

มีผูสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทติดตอกันเปนเวลา

 5 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

15 สำมัญ บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BEM 1 1 12 0 0 -

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

17 สำมัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) SAWAD 1 1 16 0 0 -

18 สำมัญ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) CK 1 1 7 2 0 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้อง

ออกตำมวำระ ไม่เห็นด้วย กับกำรแต่งต้ังคุณอัศวิน คงสิริ 

และคุณถวัลย์ศักด์ิ สุขะวรรณ เน่ืองจำกด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี

19 วิสำมัญ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) AMATA 1 1 6 0 0 -

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 38



ประกาศ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

เกี ่ยวกับการยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จำนวน 12 กองทุน (ตามตารางรายชื ่อกองทุนที่แก้ไข
รายละเอียดโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 11/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

เรื่องท่ีแก้ไข สาระสำคัญ 
1. การยกเลิกหลักเกณฑ์

ข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน

- ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

- ยกเลิกการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
กรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด รวมทั้งยกเลิกการจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การรับเงินปันผล

- ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 
2. ปรับปรุงรายชื่อ

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

- แก้ไขชื่อ –
(เดิม) : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
(ใหม่) : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน

- เพ่ิม - บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D

3. รายช่ือผู้สอบบัญชี - เพ่ิม- นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
ท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่

การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

 
รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
 
 
 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

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

โทรศัพท์  0 2015 0222     www.talisam.co.th 
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