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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 

TALIS LONG TERM EQUITY FUND: TLLTFEQ 
 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
MAI ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนได้กำหนดไว้ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้น
จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญ หรือตรา
สารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน 
เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ 
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำ
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้ง
อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื ่อลดความเสี ่ยง  (Hedging) หรือทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (Efficient portfolio management)* เช่น 
การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที ่อ้างอิงกับราคาตราสาร  / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวม
อาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non-
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ
ตราสารทุนของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว ้ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื ่อบริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหน่วยลงทนุ

ทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการ

เติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมี

โอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 146,846,132.92 บาท 

และมูลค่าหน่วยลงทุน 8.3302 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชลีดลงร้อยละ 20.53 และอัตราผลตอบแทน

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 16.70 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 2



รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นระยะยาว 

ภาวะตลาดหุ้น 

 ตลาดหุ้นไทยเร่ิมมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ 

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ  

ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

ในขณะที่ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก  

ปัญหาสงครามการค้าที่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย  

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท  

ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม 2563 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
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 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน
ภาวะราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI สำหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 
ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 
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 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 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ ใหม่เพื่อไถ่
ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนดได้ เป็นวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทล้มละลายจากการ
ขาดสภาพคล่องอย่างกระทันหันในภาวะวิกฤตินี้ ส่วนในฝั่งนโยบายการคลัง รัฐบาลได้มีการแจกเงินเยียวยารายละ 
5,000 บาทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการบาง
ประเภท และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

หลังจากนั้น ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เร่ิมกลับเข้ามา เช่น การระบาด
ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับ
เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง และการรอคอยผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ บลจ.ทาลิสเชื่อว่าความ
ย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ในช่วงที่ SET Index ปรับตัวลดลงมาถึงระดับ
ปัจจุบัน บลจ. ทาลิส มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีในระดับราคาที่ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนี้ในการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน 
(Switching) จากหุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่า ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้เร็ว
กว่าหลังจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
 2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
 3 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

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

TLLTFEQ

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(9 พ.ย. 59) 

TLLTFEQ -17.00 -4.55 2.14 -20.52 -10.73 N/A N/A -4.68 

Benchmark3 -22.00 -9.50 -7.36 -22.82 -8.62 N/A N/A -2.67 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

32.55 17.15 19.74 30.11 20.19 N/A N/A 18.14 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 30.43 12.89 15.97 28.12 18.35 N/A N/A 16.30 
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'llel N\91'V'l'nl\91 t'W el-:i 'illflflWVJ 'il'i\91 el 7'illfl cJ1fl1Jfll'i'n'lJ 1-:r11Jfl \91 fll':ilJ rt ell!!! lJ MWflfllrn 'nfl!TW fll':i\91-:i 1 'il rt�n'W m-:r
'31 91 dl.lJ 1 91 cl .e:i. ,=9 G) ll'n'l?l-:i 'II el�'n fll'il!ft\91-:j'lJel�'n'Vl !lJ\91':f-:j\911lJ 'II el!'Vl 'il 'iJ':f-:j'Yi':f el fll'ill 'Vl'ifl!! 'Ji-:jfll':ii'l11JfJl!fllcJ ! 'W

• 'Vllfl 'JllJ! 'iY 1 i 'il i 'W 'i �1J1Jfll'ifl 11J fJHfllcJ i 'W �!� cJ'J'!Y el -:jfl1J fll':i\91':i'J'il 'n'el1J tirtel el elfl!l 1J1J1Tifl 1':i\91':i 'J'i] 'n'el'l.J� mm�'n'lJ

tl1J'n't1 TW fl 1':iill !!�"l"i 'lftirtel'"J\91Qtl'i�ff-:jfli 'W fll'illff \91-:j fl111J tli'W � elfl171JJJ1.J'i�ft'VITIN'n '1Jel-:jfll':f fl11JfJW'llcJ i'W '1Jel-:j 

flel-:j'l'J'W

• tJ-:r �!il'W fl11lJ! 'YllJ l�'n'lJ'II M'W !cJ1J1l'Jfll'i'IJWivi N'111'Y11':i, i111:1�fl'JllJ'n'lJ!'YI \9l'n'lJ N'n 'II el-:itl-:r�mtu fll'i'VI 1-:j'IJtlJiu rt�
e, qJ q e, 

�I 91 dd 91 .&Qlo� 1 91� 
fll'i! 1Jl?l!NcJ'llellJ'n'Vl!flcJ'J'llel-:i'li-:i 'il\9l'V11'1J'W ! l?lcJNlJ'i'Yll'i

� �
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• fl'j"'Ul� tJ1f1'l.J m1mtt :w 1�rr:w 'U tMf17'j" 1 ..Wmru Cr1 mn'l' w;rirn i'l.J f11H17l'W u-:i 1u � eltt el-:i 'U el-:i N'l.J 1tt 7d u '1� 'il 1n
q u "' 

'\1 �mnu mnrnrnrw ;� i l'i'i''l.J m,J-:hilm1:w illu iiu eiu�ilmd �rl1riw�1� ti1nrn'H \9Jfll'j"tll'\11 ei rrmu fll'j"tll� ell'il
d,!I CJ q ti q 

l �'Wm \91 L rrin \91 ail' 'eJbj'-:jflcJel �1-:iilu cJ'fflfiW � el fi11:1.Jfll:JJ7'j" � 'U el-:)fl Hl'l'W 1 'W fll'j" fl ll'W 'W-:) l'W � ellt el-:)'l'l1el ill rl'1sil' l'V'H �1
q u ' 

11J 3131 • I , "' 11J , , da1 o ,,, 31 31 31 , 11J � 31 ,,, 
"' 31 31 

! 9 31!\91'1Jelfl'j"1J11:IJ'fl11:I.J ilJU'W'Wel'W'l'llJftl'j"�flll'IW 'UTVH'il1\9lel-:)fl'111 n nJ'j"ltJ-:)l'W'Uel-:)Nflel'l.J'l.JW'li'Uel-:)'Ul'VH'ill \?ltl i'\1 
q CJ QJ CJ 

sil'eltr'-:itfl\91�-:inmil\?ILNcJsil'ms1'11 u-:i'l.J nm�u�1�v1sil'el-:i TT1 elrl'1nmil \?l!Ntir1-:i nri11 illrvlti-:ivrn m1rn �'W 'Uel-:isil'1'1'111 � 1 
d llJ :ii _ I 3J 91 J , Q/ 

QJ 
Q/ ,::;:1 d 11J g/Q.J dl QI .d 9 v 

'il �l'U '1 tJ'W U 'UM nJ 'U el rri 1J 'U el-:) 'U 1'\'lll 'ill 'U'W el �fl'l.J'\1 '1 flj l'W fll'j"fle)'l.J 'lJ t1J 'li'l'l i \91 rn 'il'W � -:j'J'W 'l'l i 'W 'j"ltJ-:)l'W 'U el-:) �flel 'lJ 
,,, "' 31 31 , 11J cl o' "' o'9 �I 9 31 31 o "" 'l.Jt1,j'li'Uel-:) 'Ul'\'lll 'ill el tll-:) i rn\917:1.J L'\1 \9,jflld rumelflm'W fll'j"fil ! 'Wel'Wll'l\91 ell'ill1J'Wl'\1\9J i'l1 flel-:)'VJ'Wl9lel-:)'\1 �\?lfll'j" \9111'1-l'W nw

' "' 
\9lell'Wel-:) 

• 
� o 9) 11. � dl ,,:i, 3J I � 

'U d�llJ'W mm lLTI''W el 1 l'J'j"-:jfl'j"l-:)U'1�1'W el'\11'Uel-:)-:)'l.Jfllm'W !\91 tJ'j"'JlJ ddlJ�-:jfll'j" !il\?l!NcJ'UellJ'111-:)'l.J fllm'WU fl\91-:j

d 7cJfll'j" irn�m \91 fll'j"filt '1-J'j"'UU 'l.J'l.J�vh Milmnl 1!TI''W eleu'ei:w'11 \?ltJ�nl91'el-:i\91 rn�mrn1el ill 
q 'U QJ 'U 

'JI 91 111 31<:!i a/ 9) � 61 .J I d O Q/ ..::S ..::9 I d llJ 3) llJ 3J 
'U 1'\'lll 'ill !\91 TI'elfll'j"fl'l.J �'l.Jd'\11'j" i 'W!'j" el-:)\911-:) '7 'l'lflll'lt1J GJJ'-:)'j"'JlJ�-:)'U el 'lJ! 'U\91U'1 � 'Ji1-:)!1'17'Uel-:)fll'j"\9Jd'J'\JTI'el'l.J\911:I.J'l'l !\9111'1UN'W n 

cl dd. Cl.I 0 QI d dl 9) ' .dci. Q/ 0 Q/ 9 9 9/ 9/ llJ 9/ 'U'j"�l\?l'W 'l'llJ'W tJflll'IW'l'l'\'ll'l.J 'ill fl fll'j"\9l'j"'J'iJTI'el'l.Jd1lJ�-:)'Uel 'lJ fl'\'ll'j" el-:)'l'llJ'WtJflll'I W i 'Wd�'l.J'l.Jfll'j"fi'J'l.Jl'l:I.Ji11tJ i 'W'\11fl 'Ul'\'111 'il 1 !\91'\'ll'l.J
u u ' 

1m�tt1Nmrnn'ilM'l.J'Uel-:isil'1'1'111�1 

u��
ai o' Q/ (/Q.J 

('W1-:ifl11'lj\91:IJ1 1-:)lJfl''j"l'\'ll'W'!i'litJ) 
9' QJ ,:::::!,Q/ .d. 

NTI'el'l.J'l.JW'lirnel'WWl\91 W'U'l'l�!'l.Jc.l'W 9622 
QJ e, q CJ 

ni-:irn'l'll"'I 19 'l'llf;]fl'�flltJ'W 2563 
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';:\I � � 
mM'Yl'W!lJA'l'lli;lfl' '11'W'a:::£J:::m1 

q q 

' 
V .. 

W 1'W'l'l 31 YJi;llfliJ 2563 

"" "' ,I 

fl'W'\ll'rl'W 

i1'WM'VJ'W\91llJl.,11;lfil��'jj'j'jlJ Oll'll'VJ'W 148,850,895.66 'l.Jl'\11 

1uil 2563 !!1;'!� 164,673,309.32 rn'Vl lwil 2562) 

,X 
1;lfl'H'W 

'illflfll'J'Ull'J!1'WM'VJ'W 

11ui'ru 

"" "' ,I 

'J 1 lJ fl'W '\111'\"W 

9,1 J. &. � ! 'illtt'W 'illflfll'J'liel! ;J'W 1;!-:J'VJ'W 

ri1H/�1!'J�l-:J�l!'J 

" ' 
"'"" .. 

11 'W ft'W el 'W 

11:1J11ui'ru 
ai Q.' rl .e.. 

fl'W'\ll'J'l"Wft'\111l 

� O.I rl � 
fl'W '\111'W VbJ''Vl 1l: 

d
'1

9.Jo., �di I 
'\ll'W'\11 \iln.J 'illflNtlel'l1'W1!'JM'\ll'W

q "' ' 

fll '11('11 l\il'VJ'W)ft�ftlJ 

11 wt1hff 1Jfl:1JM 
u q 

fi'1 '11( 'IJllilVJ'W)fl�fllJ'illflfll'J� 1! 'W 'W-:Jl'W 
� a,, rl "'::!i 
ft'W m'W VbJ''VI 1l 

a,. QI rl .0:::. I I 

fl'W'\11 'J'W!'Jft'\111l \91el'l1'W1!'J 

'H:l.Jll'J!'HllJ 

3, 8 

6 

7 

4 

2563 

142,089,319.00 

3,074,650.96 

45,576.68 

1,968,652.19 

147,178,198.83 

322,667.67 

370.75 

9,027.49 

332,065.91 

146,846,132.92 

176,280,815.54 

'l.Jl'\11 

5,067,477.63 

(34,502,160.25) 

146,846,132.92 

8.3302 

17,628,081.5516 

2562 

162,969,063.00 

8,489,443.06 

3,814.24 

2,947,405.32 

174,409,725.62 

2,114,889.01 

369,193.72 

572.14 

10,026.17 

2,494,681.04 

171,915,044.58 

164,012,360.52 

4,645,749.85 

3,256,934.21 

171,915,044.58 

10.4818 

16,401,236.0520 
I .J � � 'Vi lJ 1 ti! 'Vi \9J ... u I ':i::: f10 'lJ sl'IJf1 l'j ! � <.l'Wt �, lJ 'W 'ff 1'W 'Vi'W ,l '1) 0 sl sl 'l.J f1l'j t sl'W 'W 
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�, -=:.. ii 

flel-:lfJ'k!!UAl'lll;lfl '1;1'k!'i:::ti:::m1 

.I "' "' 
-:J'I.Ju'i:::flel'IJ'iltll;l::;!tltJA!-:l'k!l;l-:lfJ'k! 

'.., "'
W 1'k!YI 31 vjl;llflil 2563 

fll'.i 11 ff \il-:i'.i 11rn::; 1� IJl'lt1u '1 -:i'l'J'W 1 im1 'il\il fl� :u \oil ml '.i::; !fl '11 'U e1 -:i 11u '1-:i'l'J'W!!'t'l::; \917:UU 1::: !fl '11 'UeJ-:ifl Ill m11 m'.i :u 

v v d ,=t 

'lHlflYl'i 'V'ltl1l A YI::;! 'I.Jtl 'k! 

'JI .., 

'l·'i'Wffliltl.l 
q u 

� Q.I v d 

1-:iu fJ'k!!!r;"l:::'trn fl'Yl'i'V'lti 

d, QI QJ r/

'lffl 11 ft fl Y1'.i 'VW 

1Ihi'Vl ;Bei'W TI'Wft'W'Vlfvi6 ("l'VlmW'W�) i1n\il (1J'111'11'W) 
� QI d ..::1 cl rl o>� d o QI 

'IJrn'Vl l'il lellJ 'Vl l'W'V1!1B'.irl l'l/B'.i1ft'l'lffl 'illfl\ol (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl r1'1fl1flt r10{iJ011'JT'W 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 
J dt 

ell'l1l'i !!l;l::; !fl'iel-:!Ail 

'IJ1'hl'Vl lellzj.lJ'W'li rJBjDB!'.i'JT'W 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 
"' d 

'WlW'lftl 

'IJ1'hl'Vl r1B1Jl'l/!'1'W 'Olfl\ol (1J'l11'11'W) 
e..QJ .<:::.\t::l rl o  QI 

'IJ'.i'hl'Vl 'lf'V'l BBftft 'illfl\ol (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl mn1 lft'Wl'lfll�'W'lf i1n\il (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl ;-:JlflBjD'.i:::!'Vlrl'l'VllJ 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 
� OJ ' V 'IJ'i m-:i 'i rn tt m nei fl'i 1-:i 

'IJ1'hl'Vl '11. fll'.i'lfl-:J 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 

'l"lt;1-:i-:i1u1m:::m1n'iqf'Ulilfl 

'IJ1'hl'Vl u8'1J i'lf�'Vl rl�'W l�'W!'WB{i 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 
.<::\Q.J t::l �  rl o OJ 

'IJ'.i'hl'Vl 'IJ.flrn l'V'1111B'.i 'illfl\ol (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl iflft'IJBft l'V'll!'JBj ;'Wl'WBj� 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl D\9l'Vl. 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 

'IJ1'hl'Vl D\ol'Vl. TI1'.i1'il!!ft:::Nft\9lil1\91'.il�IJ1J 'Olfl\ol (1J'111'11'W) 
v v � v d 

'l"I �'k!l el IT-:l '111'i ii Yl'i 'V'lt! 

'IJ1'hl'Vl l\olB::: !!'V'lft'Vl'WlJ fl1D 'Olfl\ol (1J'l11'11'W) 

Vi 1J 11Jl 11 \9)1J  '.i::; fl B 'IJ-:J'IJ fl 1'.i "' l-:J'W l �1J I 'W ' fl1'W 'li'W .!, {I 'lJ 0-:i-:i 'IJ fl 1'.i l "' {J'W 'W
,J 

 

'OTW1'W11'W11J 

33,200 

275,500 

222,300 

406,800 

112,700 

195,700 

282,000 

307,800 

105,400 

3,051,500 

280,100 

120,600 

90,300 

37,400 

2,456,200 

'.iBIJft:::'lJB-:J 

lJft flll�'W ft-:J'Vl'W 

('IJl'Vl) 

24,824,600.00 17.47 

4,316,000.00 3.04 

9,504,750.00 6.69 

11,003,850.00 7.74 

5,369,760.00 3.78 

5,369,760.00 3,78 

29,771,535.00 20.95 

4,620,700.00 3.25 

10,518,875.00 7.40 

9,799,500.00 6,90 

4,832,460.00 3.40 

1,570,460.00 1.11 

1,570,460,00 1.11 

30,608,275.00 21.54 

7,628,750.00 5.37 

10,993,925.00 7.74 

6,241,050.00 4.39 

2,799,300.00 1.97 

2,945,250.00 2,07 

4,961,524.00 3.49 

4,961,524.00 3.49 
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- I "' "' '1'1Ju1:::flO'IJ1ltJ�:::!OtJ\>1!'1'1-W'1'1'J'h! 
OJ "' ru 1'h!'l'l 31 V1�1ru1 2563

' "i' � ,=:,i. d 'll'h!tN!!�::: !�'ilfl'\l"lflfl' 

d Q) QI a' '!HJ lH'lfl 'Vl'J 'l'W 

'IJ1'.hl'Vl V11.;i�1uuc1:::':it1 i'l'hif1n1.;irn'l"l i1n\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 

'IJ1'.hl'Vl 'l"l1m m1u i1n\Pl (:1-Jm'lf'W) 

t'l'lfl t 'h! foum':ifl'rn'l'lmm:::m1�otn1 
� Q/ ,I O Q.J m'hl'Vl ! '\l m':i'Vl '\llf1\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 

G)V t v v d 'llO<.J 1'llfl'1'h!Vl1!m:::n'll iltU"l'l 

'IJ1'.hl'Vl 1'1'11o11,i 1nmhr (U':i:::!'V11'1'l'Vlc.1) ilfl\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 

'.IJ':ifl'i)fll'j !f)}J\l"l'j 

'IJ1'.hl'Vl 1'1'11o11,iuo 1m0u�irn1 i1n\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 
'::'ri' t::t .ei v d 1J !\l"l'i!fll.J!!�:::!fl'J.JiltU"l'l 

'IJ1'.hl'Vl B'W t\Pl':ilm nrn'\lofo i1n\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 

'IJ�fll'i!'il'Yll:::fl'il 

'IJ1'.hl'Vl ftc.11:1-J':il'lflilU ilfl\Pl (:1-J'Vil'lf'W) 
$1 OJ 11l.J'l1'h!fl'll.JW 
. � 

irnhr1qJ1m1>1<.1lY'l'lfi 

'IJ1'.hl'Vl 1'1'1fl1fli fiO'JUOl':ii''W ilfl\Pl (:1-J'Vil'lf'W) - W2

111.Ji'IJtrlrlqJ!!fl'A<.lfl'l'lfi 
v v d t::I 111.J11�nmr1t1'il1>1'1'1:::11m'h! 

111.J!�'h!�<.l'l'J'h! ('ilfll'l'J'h! 148,850,895.66 'IJl'l'l) 

... I � �, I .J � � 'Vi lJ 1 ti! 'Vi \9J u ':i::: f10 'lJ sl'IJf1 l'j ! <.l'Wt lJ 'W 'ff 1'W 'Vi'W ,l '1) 0 sl sl 'l.J f1l'j t sl'W 'W 

iTW1'W'Vi'W1tl 

1,326,500 

530,700 

505,200 

83,400 

301,400 

125,700 

137,000 

8,400 

:1-Jftfllc.l�li':i':ilJ 

('IJl'Vl) 

14,990,225.00 

10,877,300.00 

4,112,925.00 

7,931,640.00 

7,931,640.00 

7,631,100.00 

7,631,100.00 

10,775,050.00 

10,775,050.00 

2,777,970.00 

2,777,970.00 

808,300.00 

808,300.00 

142,020,439.00 

68,880.00 

68,880.00 

142,089,319.00 

142,089,319.00 

':iOcJft:::'lJM 
' ,,, :1-Jftfillsl'W ftsl'Vl'W 

10.55 

7.66 

2.89 

5.58 

5.58 

5.37 

5.37 

7.58 

7.58 

1.96 

1.96 

0.57 

0.57 

99.95 

0.05 

0.05 

100.00 

100.00 
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- I "' "' 
-:.tlJu1�mllJ1l£Hl�!eltJA!-:.t'l-Hl-:.l't'J'W 

<U "' 

w 1'W'l'l 31 llJmi'lii 2562 

"" "' 9" � ' .I f17'i !l ff \i"l-:J'i lcli;l� l el cl\i"I l-:J'W i;l-:J'VJ'W ! 'lif17'i ll \i"lfl� tl\il 7tl u 'i :;1f1'11 'Uel -:J � \ilff7'11 m 'i tJ 

QJ QJ cf .d. 

'till il'l'l'H'ltJ'llA'l'l�!lJtJ'W 

" <U 

'l:lmnmy 

v v d ' .
I II) \>HllA'tlllil'l'11'1"1£J!!'tl-:.tu1�!'1'1fl 1'1'1£1 

fi'Wlfll'j 

.d. QJ Q.I rl 

'JHJ'l11;l fl 'Vl'i V'l cJ 

1i'Wlfi11fl1-:J!'Vl'l"l 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 
' 

li'Wlfil'jflfffl'jl'VW 'illfl\Pl (lJl!l'li'W) 

A QJ QJ d 

!-:.t 'W 't'J 'W !! ll� '11 ll il m 'l"ltJ 

a,, QJ d ,:::1, d r/ rl,:::,,, cl o Q.I 

lJ'.ill'Vl !'il !ellJ 'Vl l'W'Vll1el'.ifl l'Jfel'.i1b1'1'1H'1' 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

u1rJ'Vl 1'111:1'11:Yi r1ei1tleimY'W 'il7f1\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

'IJ1rJ'l1 'il'li1i1U�'ff;-:i 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

.:!! dt 
01'111'.i!!ll:;!mtNAiJ

u1rJ'Vl '1rnirn1 O'Wl\ll011'Wi'Wll'Wi;l 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

a. QJ ')) 19,1 ?1( ,I rid ef o Q.I 

'IJ'.ill'l'l ltll!lfl'Wel!'J 1:j\Plllel'W\PllJl'.i!fl\91\91-:J 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

"' d 

'l"llW'lltJ 

a,, Q.I .d..d. ,I O  QJ 

'IJ'i'hl'Vl 'lf'l"l elelllfl 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

'IJ1rJ'Vl O'W!�fl'lf �vr5-:i:J.J0flrl' 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

'IJ1rJ'Vl ['j'LJ'W'ff'W 'illfl\Pl (lJl!l'li'W) 

A QJ ¥ 91 

1J1 fll'.i11Jl'l1:l.llil61l'1H 

'IJ1rJ'Vl 'Ji. fll'i'lfl-:J 'illfl\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

'IJ1rJ'Vl ;fo-l'Vl!'J !�'W�lUcJi-:Jllel'W\elflel'W'ff\llffl'JY'W 'illfl\Pl (lJl!l'li'W) 

'l"lfi'-:.t-:.tl'Wllll�ll'l'.6l1Wtllfli'I 

'IJ1rJ'Vl D.fl1:J.J !V'lll10f 'illf1\Pl (:J.Jl!l'li'W) 

l! lJ l!'J! l! \l,ltl ';j:; flel'IJ-:J 'IJ fll';j i1'W! �'W fl1'W l!� -:i '\Je)-:J-:j 'IJ fll';j 11 'W d 

'ill'W1'W'l1U1!'J 

71,800 

79,200 

279,800 

93,700 

371,700 

274,300 

160,700 

190,400 

150,100 

135,400 

226,500 

93,300 

103,100 

(1J1'11) 

23,502,000.00 

12,493,200.00 

11,008,800.00 

14,027,925.00 

5,623,980.00 

6,043,650.00 

2,360,295.00 

11,578,220.00 

9,874,800.00 

1,703,420.00 

26,132,680.00 

14,851,200.00 

2,446,630.00 

8,834,850.00 

6,188,040.00 

4,620,600.00 

1,567,440.00 

4,948,800.00 

4,948,800.00 

14.42 

7.67 

6.75 

8.61 

3.45 

3.71 

1.45 

7.11 

6.06 

1.05 

16.03 

9.11 

1.50 

5.42 

3.80 

2.84 

0.96 

3.04 

3.04 
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_, .. "" 
-.11J u 1::; fl'01J ':iltlrl::; !el ti \111-.1 'W rl-.1 'l'J'I-I 

OJ .. 
W 1'\.l'l'I 31 YJrllfnJ 2562

m1 u trn� 1 ll'Jl'l::; tii vri t1'W l'l�'l'.!'W 1 '11'm1 i ri fl� :u mmJ 1 ::;1t1'VI '\J'El�eJIWff 1'11 rm :u

QJ QJ � V d 
'l"l\lll'Wl'OtH'ttl':i:1-J'l'I ':i'l"ltl 

111'!J'VI eJlJ\il::; flt1fum'i'lf'W 111flrl (lJ'Yll'lf'W)
a,, Q.I � Q.I Q.I 0 Q.I ll'i'hl'VI IGJ/'W'Vl'i1;1'1'lrJJ'W1 'illflrl (:IJ'Yll'lf'W)

ll1EJ'VI lrl'e)::; !l'l'l1;1'V1'1-J:U fl1'LJ 111flrl (:U'Yll'lf'W)
,::::,. Q.I a.lt 'JI a' 0 OJ 1J'i'hl'VI fl1el1;1\olrnlft 'illflrl (:U'Yll'lf'W)

1J1EJ'VI i'J'flll;ll:J 111flrl (lJ'Yll'lf'W)

1J1IJ'VI fl1Jll�1ltl'lfltl fleJfum1J'W 111flrl (:IJ'Yll'lf'W)
' l � .<::\. d 

'IJ'Wi:l'-:Jllrl� I rl'ili:l'\11fHl 

1J1EJ'VI 'VllellfllrWl'W l '1'11:J 111flrl (lJ'Yll'lf'W)

ll1EJ'YI '117-:J�1'W!l1;1::;H] l'l'hlflfl'fH'Yl'l'l 1llflrl (lJ'Yll'lf'W)

1J11'l'l'l 'l'l1:IJ1 :Ul�'W 1llflrl (:U'Yll'lf'W)

l'l'lfl I 'WI rimm':ii:l''Wl'l'll'fl!rl::;fll';it'Oi:l'l'i 

111EJ'YI lltlr111'W'lf V'W 1vH l'lieJfift 1llflrl (:IJ'Yll'lf'W)

' 

OJ � v d ru d � � v e::.. v ,! 
flM'l'l'W':i1 :w:, i:l'-.1'1111:i.J'l'l':i'l"ltll!rl::; fl'O-:J'l'l':ii:Y\111 '1"1'0 fll':itH'l'l'W ! l.!'Orl'-.1'1111:i.J'l'l':i'l"ltl 

. . 

'YI f ftllll �B m11;1-:i 'l'J'W 'l u tr'YI n m11 i1ei1:1-:i m 1 :11'YI f 'l'l v1 'YI :u 1 l'lf
QJ V d ,:;: \JI 

\11rllf fl1afl'l'l':i'l"ltl lel:i.J !el !el 

v � v d t i/
'Orl'-.1'111':i:i.J'l'l ':i'l"ltll!r!::; fl'Oi:l''iH 

111'!J'l'l eit11;111 V'Wfti1.H �nm1mJ1i!ui 111nr1 (:U'Yll'lf'W)
QJ Q.I ,! ,:::I, 

11:i-1t1rifl'l'l':i'l"lt1'il�l'l'l::;1rn.11-1 

':i1:i.J!�l.!tl-.1YJ'I-I (':ilfll't:Jl.! 164,673,309.32 1J1'1'1) 

'YI lJ 11:J! mpJ 1::; flel 1J-:J1J fll'i i1'WliJ 'W fl1'W 'YI� -:J 'Utl -:l -:l 1J fl 11 I� 'W �

o I 'ill'W1'W'Yl'W11:J

204,900 

74,800 

2,496,000 

666,100 

104,600 

735,000 

200,200 

1,186,800 

404,100 

14,400 

291,500 

903,600 

448,300 

lJ1;1fill:J�li';i'ilJ

(1J1'1'1)

28,016,820.00

5,081,520.00 

4,787,200.00 

11,281,920.00 

1,731,860.00 

1,694,520.00 

3,439,800.00 

31,917,940.00

15,665,650.00 

12,817,440.00 

3,434,850.00 

3,297,600.00

3,297,600.00 

2,594,350.00

2,594,350.00 

8,810,100.00

8,810,100.00 

1,954,588.00

1,954,588.00 

162,969,063.00

162,969,063.00

17.19

3.12 

2.94 

6.92 

1.06 

1.04 

2.11 

19.58

9.61 

7.86 

2.11 

2.02

2.02 

1.59

1.59 

5.41

5.41 

1.20

1.20 

100.00

100.00
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-mfll,':i'lll�'tJ'W

tf1'11�'1JUi'Wey�1'W� 31 \JJ'Alflil 2563

'Jl!'Jl�'illflfll'Hl<l'VJ'W 

'Jl!'Jl�l�'W'U'WI.\ITI 

'Jl!'Jl�\91elfl!rl!'J 

TJ:IJ'Jl!'.IM 

rhH�1v 

ri l'fi'J'.i:IJ!'W !'JlJfll'J'0\91 fll'j 

fll'fi'J'J:IJ!'W!'JlJN\91!WI.\ITI'l.h::; l!'J'JiU 
"'"' 

fil'fi'j'j:IJ!'W!'JlJ1'Ji7:Jl-'l"l 
,:::t � 111 9/ 

.f17ll!<l'W !\91 

ri1Hi�1viu 

'J1:!Jfl11i�11J 

� 'J} ,,. 

'Jl!'J !\Pl'illflfll'Jc!<l'VJ'l.Hfl'lli 

':illJfll'Jfll I 'Jc 'U l\Pl'VJ'W)cy'Vl TI'illfll1'W TI<l'VJ'W 

'Jl!'Jfll'Jfi° 1 I 'J ( 'U l\Pl'VJ'W )"'.j''VlTI�! fl\Pl �'W 'illfll1'W TI<l'VJ'W 

'Jl!'Jfll'j fll i 'J('U l\Pl'VJ'W )"'.j''Vl TI� !'J<l iih iiri �'W 'illfl!1'W TI.;J'VJ'W 

'J1:IJ'Jl!'Jfll'jfll i 'J( 'Ul\Pl'Vl'W)'/J'VlTI 'illfll1'W TI<l'Vl'W�lfl\91 �'WI! TI::;� !'J-;J iihiiri �'W 
':I 'I. q . 

'VI lJl IJ! 'VI 19) ... 1J I 'J::; fl el'IJ <l'IJ fll'J I � <l'W! �I 11'W ff I 1'W 'V!'W ,,:9 <l 'U el <l <l 'IJ fll 'JI � <l'W 'W � 

'V!:IJllJlTT\9) 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

· 3,894,866,69

20,582,71 

3,915,449.40 

3,332,791-12 

49,158,68 

102,641-47 

40,000,00 

3,087.40 

900,00 

3,528,578,67 

386,870,73 

'I.Jl'Vl 

(33,088,634,85) 

(5,057,330-34) 

(38,145,965-19) 

(37,759,094.46) 

2562 

4,134,923.44 

39,220.80 

4,174,144.24 

3,541,646.29 

60,261.53 

120,835.35 

40,000,00 

572.14 

1,100,00 

3,764,415.31 

409,728.93 

84,657-52 

4,655,447,06 

4,740, 104,58 

5,149,833,51 
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�I � !11 

fl'flsl'l'J'I-IIU�'VlltHr 'lj'l-l1:::t1:::m1 

-:J1J!m'�-:Jfl11!U�t1'1-11!1..lt1-:Jfl''l-l'Vlf W�l;!''Vlfi 

ffl'ttfoU�'l-11;!'�1'1-1� 31 YJtlli'UI 2563 

mn�:utuc ft\91 M) 'lu rfu 'V11Vl 6-q'VlTI'il lfifll'j\P) ll 'WU-:JlU 'l u 1�'1'111-:JU

'JlcJ '1$i'-n'Vl TI 'illfifll'JM'\llU
' ' 

11cJm1n1 '11( 'll 7\91'1'.)U)'q''Vl TI� lfi\91 tu 111n1�u ft-:J'l'.)U

'Jlclfll'Jfi01 l 'J ( 'lJ 1\91 '1'.)U)'q''Vl TI� ifo l:U! fi\91 tu 'illnl�U Ml'.JU

n n 1 �:u tu ( ft\91 ft -:i )'q''Vl TI 'l u rf u '\111'1-'l 6-q'Vl TI 'il 1nm11P111 il u-:i 1u
.; Ji d "t 9lw 9'"'1 • 9 • 'o:'I fll'J! Vl:IJ'lJU( ft\91 ft-:J)'ll fl-:J'l'.jU'\11 !\ol'J'l.J'illfi�t1'fJ'l'l'W1clft-:J'l'.jU 1'W'J�l'l1l-:J1J

\J ft fi T1,nl 1 cJft-:i 'l'.J u � 'll 1v 'l u 1 �'1'111-:iil
, , dw li "" 9 • 'o:'I :IJftrlll'IU1cJM'\llU'\ll'J'IJ'lfflrlU !U'J�'l'l11-:J1J

" ' 

� J � dtri 9'Q1 9},<!:! I fll'JI Vl:IJ'lJU 'ff'\11 :ti'll eN'\llU '\11 !\ol'J'l.J'illfiNt1'fJ'l'IU 1clft-:J'\11U
q q QJ q 

fll'j I �:IJ tu ( ft\91 ft-:j )'ll fl-:JftU '\111'1-'l 6-q'Vl TI 'l u 'j�'l'l 11-:i ii

rfu 'Vl f wcl'cy'Vl TI� u ii

ftU'\111Vl6'q''VlTI'UftlcJil

nm ti� m,-111 ti ft-:i 'll fl-:i i 1u 1u 'l'l'W 1 cJft-:J'VlU

(:1Jftfil'l'l'W1cJft::; 10 'l.Jl'\11)
" 

'l'l'W1cJM'l'.jU fil iu�uil

mn : 'l'l'W1cJM'l'.)U�'ll7cJlm�'l'l11-:iil
QI I ,,d Q/ ,x � GJ I ';:I'l'lfi : 'l'IU1cJfti.l'l'.jU'\ll'j'IJ'lf'fJi'lU !U'J�'l'l111.l1J

'l'l'W1cJfti.l'l'.JU w iutlmvil

� cl I ,:g a,,_ J.'l'lmm'l'l\?j'U1�no'IJl.l'IJfll1!i.lmllumu'l'lul.l'llBl.li.l'IJfll11-:iuu

'l.Jl'Vl

2563

386,870,73

(33,088,634,85)

(5,057,330.34)

(37,759,094.46)

15,664,552.62

(2,974,369,82)

12,690,182.80

(25,068,911.66)

171,915,044.58

146,846,132.92

'l'l'W1cJ

16,401,236.0520

1,557,855.4532

(331,009.9536)

17,628,081.5516

2562

409,728.93

84,657.52

4,655,447.06

5,149,833.51

22,617,232.53

(7,454,863.49)

15,162,369.04

20,312,202.55

151,602,842.03

171,915,044.58

14,901,604.2539

2,203,940.1003

(704,308.3022)

16,401,236,0520

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 17



�· � 9/ 

m1-n.1u1u�V11mr 13u1:::u:::un 

,:n.1m:::mri�uim 

t'fl'H11.Jiliu��1'W� 31 l'Jillflil 2563 

m:::11ft11'Wff�'illflfl'ilfl'j"'j:1J\oilt'W'W�l'W 

.di. A  61 .-=:rt,  QJ r/  Cl O -Cl  

fl11!'Y'lll'IJ'W( i:l�tN) ! 'W ff'W'm'Y'I IJtJ''Vlli'illflfll1�1!'W'W�l'W 

'llfum:::'Vlunm�:u�u(fl�fl�)tJ''VITiluiru'Vli''l"lvey'VITI'illflfl111'i11ilu�1u 

ltt'1,:Ju11u-rr�ey'VITI1�:1Jl'illfl(l.f/1'lllu)n'ilfl'j"'j:JJl'il!'W'W�l'W 

11 ... 
flWJHJ!�'Wfl�'l'J'W

fl11'1Jlt111'Wfl�'l'J'W 

� J G) � Cl .. Cf ,l fl11(!'Y'l:IJ'IJ'W)flM� 1'Wflfl'rl'W 'illfl!�'W 1J'W!l-lfl!!fl:::� elfl!'IJ IJ 
.. 

� �  
G) � Cl 

fl11(!'1"l:IJ'll'W)fl�M ! 'W�fl'l-1'!..l'illflfll'j'IJ lcM'Wfl�'l'J'W 

q 91 .% 11 ... 
fl11fl� fl� ! 'WI 'ill'rl'W 'illflfl11'lfel!�'Wfl�'l'J'W

,,(J/ 9 1q9l1 91 I 
fl11!'1"lll'IJ'W(fl�M) !'Wfll 1'lf'illclrll�'illcl

d. JI "' ... lJJ 9I 9I I 
fl11!'\l'lll'll'W(fl�M).fl11l!�'W !�fll�'illcl 

" ' 

m1fl�fl� luwwiru�u

111Jfll'j(fll 11)'1Jl�'l'J'Wey'V1TI�!fl� �'W 'illfll�'Wfl�'l'J'W 

11c1m1(n"111)'lll�'l'J'Wey'VlTI� ci� 1:i11n� �u 'i11ni�u fl�'l'J'W 

i�u ff fl ey'Vl TI 11/1 'll l u n'il mrnl'i 11 ilu �1u 

m:::11m1uff�'il1nn'ilm1mi,im11u 

fl11'1l 1c1r1tl 1 c1fl�'l'J'W l u 1 :::r1 i1�il 

o, 11 4 I . q I ':,If fl111'1J'lfelrl'WM'W11Jfl�'l'J'W 1'W1:::'1111�1J

11u-rr,iey'VITI1�m'illflfl'ilmrni,ir1111u 

.q 
.. I .ct J Cl 

I �'WNlflli'W lrl 11 I 'Y'lll'IJ'W( flfl fl�)ey'Vl li 

11uN1nnu1m1 ru iutuil 

.. I .q �I I .dl Cl d
'11:IJllJ! '11 \911J ':i :::ne:iu �'IJ fll'j I �'WI lJ'W ff1'W M'W � 'IJ e)��'IJ fll'j I �'W 'W

'IJTVl 

2563 2562 

(37,759,094.46) 5,149,833.51 

(200,272,344.66) (123,600,834.20) 

183,006,123.47 113,013,192.78 

(41,762.44) 22,101.57 

978,753.13 (2,809,752.41) 

(2,114,889.01) (334,930.50) 

(46,526.05) 38,814.06 

(201.39) 572.14 

(998.68) (85.18) 

33,088,634.85 (84,657.52) 

5,057,330.34 (4,655,447.06) 

(18,104,974.90) (13,261,192.81) 

15,664,552.62 22,617,232.53 

(2,974,369.82) (7,454,863.49) 

12,690,182.80 15,162,369.04 

(5,414,792.10) 1,901,176.23 

8,489,443.06 6,588,266.83 

3,074,650.96 8,489,443.06 
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� ""' ""0 QJ 

'IIOlJfl'l'll-31)1'H-3'1-l'lltlli'lt!J 

ti'm-¥1.ii'Jttueyi;ifo� 31 l'Jfllfl:I-J 2563

�mJMl1f11'H111ilm1u (�t111il1c1) 

l,jTifll'li'W11'JTI,'l'.J'Wl1JJmf1 

l,JTifllff'W Y11w6eyY1illi'uii 

':ill'Jtl'l'('ll1\il'l'.J'W)'illf1fl'ilf1':i':ilJTI,'l'.J'W

':i71'1'11'i'('ll1\il'l'.J'W)'\llf1f11':iM'l'.J'Wey'VlTI *

':ill'Jf11':i fll l':i('\11\il'l'.J'W)ey'VlTI�lfl\ilt'W '\llf11�'W TI,'l'.J'W ** 

':ill'Jf11':ifll l ':i('111\il'l'J'W)ey'VlTI�EJ-3 '1iJ1n\iltm1rn�'WM'l'J'W ** 

':il l'J l l'l'c '111 \il 'l'J'W )lllf)fl'i) 11':i':ilJM 'l'J'W J-3itu 

l,JTI r11iru Y11w6eyY1iiJmc1ii 

a ,i rnhu 'IIB, 111 t ':i ('117\il 'l'J'W )ey'Vl i �B l,JTI r11iru 'Vl ½' w 6ey'Vli 

t11m�c1':i�'l111,ii C¾l 

O\il':i 1ff 1'W 'Vl1,f11':i l�'l-l �'fflrlt!JllTI��tl l,j TI D':i�f)t) lJl iitJJ1� lJ � 'fflrlt\J 

l,jTifllff'W'V11V!6eyY1TIDml'Jii ('if'W1Jl'Vl) 

o,1':i1ff1'W'llt1,r111i�1c1':i1JJ�BJ,JTir11iruY11w6eyY1it111u�c1':i�'l111,ii (%) 

O\il ':ilff1'W 'llti,':il l'J t l'I' 'illf1f11':iM 'l'J'l-l ':i1lJ�Ol,jTI fllff'W 'Vl 1W 6ey'VlTI 

tl11Q�l'J':i�'l117,tl (%)
w '  0 w d. ,  11 w .lf. ""' 0 \il ':ill1'1'W '110, '\ll'W 1'W ti 11 Q TI cltl 1,'W 1'11'W f1'11ti, f11':i'lftl 'llll'Jl ,'W TI, 'l'J'W 

':i�'l117,tJ�Bl,jTifllff'W'Vl1W6ey'VlTitl11Q�cJ':i�'l1foii (%) *** 

� ,,,;, ""' 'lltllJTI!WlJl\illJ

* i'll'W 1t\l '\l 1 f1 �1'1-J 1'1-J'l1'W 1cJ� �1'11'W 11'Jl1t1'1t111 u � cl':i�'l1 fo ii

2563

10.4818

0.0220

(1.8854)

(0.2882)

(2.1516)

8.3302

(24.23)

146,846

2.26

2.51

264.04

rlrn!tJiiitueyA

1uvi 31 ,immJ

2562 

10.1735 

0.0258 

0.0050

0.2775

0.3083

10.4818

3.11 

171,915 

2.27

2.52 

136.21 

1Jl'Vl 

2561 

11.7111 

0.0037 

(0.0014)

(1.5399)

(1.5376)

10.1735

(14.06)

151,603

2.28 

2.31

385.99

** �Bl,JTI�t1'11'Wll'J�':i1c1,1ut11'\l tiJ1�u '1 iJ1u vil'lY11,1�c11nu fltJf11':ilD�cJ'WIIDM 1 \ill'J':i1JJ'llem1c1m':in1 '1 rn1t1'111\il'l'J'l-l

***

d = Ji 9 , 'o'I al , li , t Ji , � � '\ll f1 f11':iM 'l'J'l-l Vllf1\il'll'W t'l-J ':i�'l111, lJ I 'W ti, '\ll f1'111,l 1m 'IIO,':ilclf11':i'lftl '111cJ'l1'W 11nM 'l'.J'W 'W'W 'll'W ti �f1llrl11lJ N'W 1'-11'1-l

'IIB,':i 1m,1m\il'llt1,1�u M'l'J'W 1 u ':i �1111, ii
'1 ' � = ,I = 9 ;t, � 9 �= lj = � ,'f lj "' lJ'Wll':i1lJl,'l-JN1f1'fi'Wlrll':i llTI�l,'WM'l'J'W t'W\il1l1't!Jt\J1 t'lll,'1-J lll1�f11':i'lftl'llll'Jl,'WTI,'l'J'Wlllti,lJJ'W':ilcJf11':i'lftl'l1':itl

-""i l �,::i,, �,I ,:S J1 .e:\W c{ ,:!! 
1 .c!

w .lf..,:!! 'lllcJl,'W M 'l'J'l-l Om, 11 'Vl 'il ':i ,'If, m 1lJtl, f11':i '1ft) \ill'JlJTI'tjjt\Jl'llll'Jrl'W'\1':i ti f)l':i '1111'1 \il l'JlJTI'tjjt!Jl'lftl rl'W

**** �tll,jl1'Vl1,f11':il�'W�'fflrlt!J'ff1'1111J'1\il 2560 '1iJmm':immc1rnvic11JfltJiitw1 '11'1'1�t1,'\llf11ht1m�c1�11mtl'tjj;�'Wf111'11�,ii 

,I = ,<1 , di = .J '11JJ 1m'l1 ,i JJ':i �nB rn tJf11':i 1,'Wl JJ'l-l mu '11'W, 'IIB,, tJ m':i 1,u u 

= <!l 9 Wt]l'l'\lflll'J'W 2559 ti, 

31 ,JmriJJ 2560**** 

10.0000

(0.0467)

0.4159

1.3419 

1.7111 

11.7111 

18.98 

139,964 

2.21 

1.76 

475.10 
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m:i�Y1'W1ilvirnii� 'ti''W1::::£J::::m1 
. . 

ttmmtt�1h::::mim11m-a{�'W 

cl-1tt-¥uiltimrvi-1'W� 31 \1J'i'llfl'il 2563 
q q 

flel<l'l'J'WLll\il'Vll;n ,f m:::: c.1:::: rm ("flel<l'l'J'W") u\il'Vl::::d'.i c.J'WL�'W flel<l'l'.jl-!'J1lJtl'lJTI7'W fl<ll'W fltu::::nn1Jm1n1t1'l.Jttft fl'Vli'l"l cJ 

mi::::\911:11\ilttftfl'Vli'l"lcJ ("fl.J;l.\91.") 1dei1'W� 9 'l"lt]fl'�fllc.l'I.J 2559 ii'ill'W1'WL1'W'l'.jmrl'Vl::::1uc.1'W 1,000 l1'W'l.Jl'Vl (mhL�'W 100 

ir1'Wtt'W1cJM'Vl'W lJ1;1�1'11'W1cJM'Vl'W1;l:::: 10 'l.Jl'Vl) 'lJ1lJ'Vlr!ftfl'V11'1"lcJIJ\9lfll'Jflel<l'Vl'W 'Vll;fl 'illtl\91 ("'lJ1lJ'Vlll\ilfll1'') L�'W 
q cu q q 

�1J\ilfll1flel<l'l'J'W 1rn::::li'Wlfll"Jfl1<lfl'1el�1rn1 'illfl\il (llr!l'Jrw) 1�'Wmc.1'Vl::::1uc.1m1tl1c.11;1<1'l'J'W 1\ilviinmm"Jni<irn'l"l 'illfl\91 

(lJr!l'll''W) L�'W��umm1.h:::: 1cJ'll'l-l'llel<lflel<l'l'J'W 

d Q/ ,J. a! I ll] 1.:::.1, 0 .<::I 31 flel<l'Vl'WLU'W flel<l'Vl'W"J1lJ'Lh ::::Lil'Vl"J'lJ'liel fl'W r!'W 1c.11;1 <i'Vl'W irn:::: 1:iJlJfllr!'W \i1ei1c.11 m <ifll"J mM'Vl'WlJ'W 1c1mc.1M'Vl'W l'Wr!'W 
q q q q q q q 

fflii'i!J '1J el <i'lJ1lJ'Vl u \il'Vl ::::iu cJ'l--1l'W\911;17\il'\1 ft fl'Vl 1'\"l cJU'n <11h ::::rnf'li 'V1 cJ u1;1 ::::/'\11el mai '\11 elfli!J 1lJ l�el '1J lc.Jft1'1'11 u' 7 
' '

.:::t 'J/ � (l.f 91 a! , 31 e!:1. 01 .:::.1. i d �I a., .<::I l/J , 31 1 (Derivatives) 'Vlel 1..:iel <lfl'lJ Nl;l\91 el'lJ U 'Vl'W 'llel '11-1 'Wtt "J elfl�lJ'rl'W '1J el <im'hl'Vl u \9l'Vl ::::iu c.l'W 1 \i1 cJl'Q M"J el'lJlJ'lJ ty 'lJ' !lJ'W el c.Jfl17 

!el c.11;1:::: 65 'llel<1:iJ1;1�1'V11'l"lcJir'Wff'VlTI'lJMflel<l'Vl'W t'Wri1'W�m �el flel<l'Vl'W elluM'Vl'W t'W\ll"Jlffl"JUtt..:ittd \ll"Jlffl"J�..:ir1d�<1
'U q q q q 

'l'.j'W i1mhn '11'W1c.lM'l'.j'W'llel<lflel<l'l'.j'W "J1lJO<lflel<l'l'.j'Wellu'VlTli"Jmnlfll"JlTTniniftfl'Vli'l"lcJ '\11el�"Jfl"j""JlJfll"J�el 1\ilvli

fli!Ji!Jl'lllcJ�'W (Reverse Repo) '111el�"Jfl"J"JlJfll'J'lJlc.J 1\9lcJijfli!Ji!Jl'el�'W 11:i.nf-rnluM'l'.j'W 1'Wrlftfl'V11'1"l cJtt1el'Vl'f 'l"lcJft'W

t'W '111elfll"J'nl\ilelflNJ;l 1\ilc.11Tit'WelVl<ll\9lelVl<l'l1�� '111el'l11;llcJelch<iM \9lllJ�fll'Wfl<ll'Wfllli::::f111lJfll'j' fl.J;l.\91. f11'11'W\91
"' 9 "' cl 

'li'Jel 1'11fl1llJl'n'W'JJ'el'lJ

d v o � 

2. !fl tll 'Yl f1 l'Hlvl 'Yll�'l.J fll 'J ! � 'W

<l'lJ fl11L1'W 'lJ el,:j flel<l'l'.j'W I) \il'Vll�'W \91 llJlJWl'Jjl'W fll'j' 'Jlc.l<l l'W 'Vl l<l fl m1'W 11:IJO<l fll'j'�fl1llJ u 1;1::::u'W 1uij'lJ�'Vll<lfl11'lJty ;� 

U'J ::::fllfl'l �\ilc.11:Yilli'll'l;'l"l'lJty; 1viel ITTL�'W i U\9lllJ'l1ftflfll'j''lJqj;�,rmel<lJ1 iu'llel<lU'J::::!'Vlfl'i'VlcJ 'W elflulfld<iunm1'W 

M ll\91 'Vll�'W \9lllJ'l1ft fllfllli"l'l!rn:::: 'JU!! ll'l.J� f11'11'W \91 l 'W lJl\ll'J'ul'W fll'j''lJ UI ;11 'lJ'lJ� 106 11 el<l "fll'j''lJ'UJ;bYl'ni'lJn ,:)fll'j'� 
'll � u ti 

0 .at, � 91 \il ll'W'W li'Jflum '\"ll::::\917'W fll'JM'Vl'W" 
' ' 

. ' 

ft'W1j'\i11'Wvi 31 \9)1;llfllJ 2563 

<l'lJflm1'W 'lJel<lflel<l'l'.j'W Mli\il'Vll!�'Will'lfl i 'Vlc.l 1rn::::ii11tl 1m1'W\9l'Jl!�'W'lJl'Vl �<lfl l'Jll\il'Vll<l'lJfll'j' 11'W i<iflft11!�'W ium:IJ 

1191tJU 1::::i:r <1r1 'llel <im11J\il'Vll11c.1..:i1'W i 'W 111::::rnfl' i<ii!'W1viel fl171Jff::::\i11fl'llel<i�ri1'W ..:i11 nm1'W� i:J �'W!fl c.1ti11mm i'Vl v 

flel..:i'l'J'W il'i' 1J\il'Vll�'l.Jfll111'W'Q 'lJ'lJill'hlleJ�fltl'hl �'W 1 \i1 mi u 1;1 u1rnunm1'W11 'lJ'lJill'hl 1 i 'Vlc.J 
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UJ;1,UqtN.,rr:l�me.,J�l,8Lf1,ULi\::!,ttiAl:-Qttt_11:-@ll,M,iALle!Lt 
" . . 

M,l,l,l}QM,MLle!WUA,M,t, ,;;, I f'O F fO 

m ttiAWLll,thL�HU·ttl,jn,f::g&ftU!l�nL�QftM,�1,tl,1,ttiAl:-QM,t_R@ll,L�Qfmk[ULUUL&M,�W\;!1ft11:-E�alA.4ttiAWLll,@�UttLiJ 

ffiJL!l::gf-LJJM,�11:-Lp@8Lf1,ULiw�nlA 

L le!LWL& 1:-L �U W11ftk tt,!;l. !J,UnJJU Wl:-@ll, rttrn�nL � Q rt@i;pnL@@ �!.LU fl, h M,@ �1 �ftk ::g Q 11ttiAI:-Q \::!, ttf �m �n, J;l. M.f 
(6 (5 I I I {(, 

06 ttl,r:lLlrnttULiJrl,tle!nL@�I:-� �UtLJJLtWl:-@fl,fttt!l�nL�QftW M,ULiJnU ttl,r:lL f1,ULi W�M,l,l,Lle!Lt�A[, 1, ttiAl:-@U 

M,l,l,l}QM,t_1L�W1[;!ttf m r:llA.h !J,U!.LJJUWWLQW 
. 

" 

f'tle!L ft,IJ,8 WLkJLU ::g!,fll,I, M,l,I, 1m@WQ NL tW@@t UL le!Lt!I, 1 8 WL rttrnWnL le!Qftr:ll'.,W 1:-WJJ 11 M, UnJJUW M,� 1lA.8 M.tlA.UQU I" f' ro yY {6 b CO" 1 (6 'f' � f",P ro ro 

M,l,l,l}QM,l}lLle!Wl'.,lA.M,U@ll, ,;;,1 roFro 

w4L� 1:-f le!r:lLll, @�Lle!L !.Af, 1, 8 W l fttt!l�nL� Qftr:ll'.,11:-WJJ 11 n, £1:-@tl:-@ � le!r:lLll,@�WL QW�\::!, ttiAnJJLtWM,�1\::!,f M.f lA.UJ U 
(5 (6 (6 I I 

M, M,M,l,1,1:-Q m11:-!1,LftW1 U 1 @M.WL & ttiAl:-@UlA. M,JJl:-lA.1:-tWr:l W l r:lL&>I, 1, Lle!::g mmiAl:-Q M,1}1@!1,r:lL&r:lLWl'.,WrI,@U ::gf.fl, "J '-='"Ef'" t6lnt6b\i" 
I F?'7' 1(6 I ,;;,'ft' I /6 

M,l,l,l}Q M,l}jl}@ll, M,l,l,M,W M,l,l,l}Q mm1 !ll,l,JJft M,l,l,l}@Ul,I, M,I'., !TI, M,l,l,l}Q M,l}jl}@ll, M,l,l,M,W M,l'.,M,L&r:ll'.,Wf;l M,!,l,I, M,JJ M,flJln,i::grnlA,1:-Q M,M '-=" t6 ,;;, b,;;, i;;,J;::>' F t0 I:;:, t6 0 16? l'0 ,;;, IP /6 /'O ,;;, 

M,(UQM,1}1Lle!WULU '-'. "' 

fu�qi��fu,(l,tLUfRrI,fJ!M.fl,l.l'! "f 

U�Ul:-�rl,,(l,tl{!;ffi,(l,l:-LlA.�,(l,gfl,e.,M,11Af,l,11�1�rlM,1,M,t_1tLUrl,l:-@�fl.lA.::gWQNM,(;1::gtfl,nUl:-L�U::gtp@ttiAl:-@Ut'@ll,tLU�rI,f;lL� 

£9�l ftle!LWft I �ttft'JU@�Uttl, 

rt�1�{!;ffi,(l,LQu::gr;i ::gm@mi UL!l nt,1 tLU n,tn,_y �D,gr,@�� 1, t� nlAt Q nu WJlA.,!t�n,rtle!LrtJJr.iw LA!' 1,k!Lu::gir,� M.(!;1:-8 j1 

l}@!.L!lM,iAl}@U::gmme.,mlAl}@Ufl,fUL!l{!;ffi,[l,l}Ll,l,�,[l,gfl,rn1m@!l,M,�1ftLl'.,l,!�1,11 "W"Q'U l%l ftle!Ll'.,M,ll, 9l �M,f@p1 

M,>l,l}f;l Qjl}@nJJ M,l,l,l}@U::gQ1mu M,l,l,l}@U rl,!,1,-1,LJJ>l,ffirl,l}L l,l,b)rI,[jrre., M, 11!1, 1 ULunrrnu J:;:1 i:=, o rn o i:;::, ro ';;:;tlO ,;;,I" t6 b I" " 

M,l,l,l}@Ul}@ll,M,t_mum@�ffiJL!l::gf-LJJM,�11}Lp@n,l,l,::gWQN�ft1!J.�,[l,gfl,@�LftU�Ul}�M,tJtLUl}Ll,l,M,Ll}f;lLttLUM,LEtwrnLri,tLU 
" 

LM,1,-1,l}t,Qr.JL& 16 • • 

@�U fl.fttlA.1m@Wl}�::gQ11kJl,l,1::gtfl,t-L�LtWM,t_1tt�1\::!,tLU8Lt 
. . 

ll l,l,rl,rl,tl m1tLU[;-Ll,l,M,Ll}r;JLttLUmitWLrtmrnwnu Fro ,;;, }:;:>' 

L �UlJrl,lJL );A,�Lffiffi,;�WL& 11 r:lL t 

utm £le! M,�1ffe 1, Lrtttt_mUt-LlA. M,Lt'r.JUtLU mEtwLm !1,!.LU 
" 

�I l,l,rI,rI,tl mitLU[;-Ll,l,M,L[;-r;JLtnumEtwLrt F ro 
,;;, 

ll,l,rl,rl,tl m1tLUl}LlA.ttLl}8LULUttLitWLft F ro \":;>' 

l}@!.1
\"' 

M,1}1!.LUl}Ll,l,M,Ll}f;lLtnUnL�tWLrtftLt,le!WtLU '-' � 

/M,t_1tLUl}Ll,l,M,Ll}r.JLttLUttLUWLft 

!J,l}��ftU 1, rl,,[l, tlttt_1 nUl}L lA. M,L[;-r;JLtnu mEtwLm� 
" 

. 

ttLitWLftA!9U4rI,,Y{!;ffi,(l,l}Ll,l,�gfl,e.,M,11�6tLU::gQJ1{!;ffi,[l,tLUl}LlA.�,(l,gfl,�n,_yrn�m&1WZ,�1,r.lLrl,a@tLUM,�1fhU1,ttt,� 

r.l WL J,!l,1,1::gf.fll}Lt,l,-l,::gt M,MtLUl}Ll,l,M,Ll}f;lLtnU mitWLftrl,Ul'W lA.1LlA.1L U@ttmW @M.1ttfl,ftl,-I, 1 W&@tUI} rr,n,tfl,tLUrI,tW1 I .., I ,;;, f'O i:=, I ft' 1=1/6 b \i" f F;:<(li b /'O i? fO /'0(6 In 

U�U[;-�M,t_1tLUl}Ll,l,M,Ll}r;JLttLUmitWLft W�l ftle!LWrt: l �npgu@�UM,1,ft�1{!;ffi,[l,rl,@t��M,tmumn,i UL!lffe],rl,Jl},[l, 

QN�I}� riu1,n,,[l,t1::gQ11 (19�z l}rr,n,ffl,) dr,n,ir,n,,[l,t1ttt,mut-LlA.ttLl}r:lLttLUnLEtwLmri,11ntAl}@U rlH�u::gm6

tt,(l,� & J:brltt l,ffe 1, rI,Jl},[1,QN�ft�1�ft U 1, t-lfl,n,f fl,::gmrn@@�ttt_1 nu l}L lA. ttLt-r:lLttLU mitWLft 

ftUl, I} !.f1,rI,f fl,::gQ11U@@� ttt_1 tLUl}Ll,l,M,L t-r.lLtnU ttLThtWL l't:Af' 1,k!LU::gtfl,!.LU 
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w <J/ lIJ <J/ • 9 <J/' 
fll'j'j'IJ'j'jlcJ l\9lUl:l�rll l'lHllcJ 

lIJ <J/ ,,:' "" ?I lIJ <J/ "' <J/ 1 o ,;i ,;i w d <J/ "" 
'JlcJ l\91\91 elf1! 'IJ cJfleJ!lJ'W 1 lcJ l\9l\i1 llJ!flW'o/lfl<lfll<l l \9l cJfll'W <lfl <lel\i111Nl:l\i1 el'IJU 'Vl'W 'VIU 'VHl'J '1 

'Li wiri1'W!fl'W !Ll;I �fll'W i llJ l,"jfl l\i1111111'11� \91 \91 'il 111 'W 1cJ\i11lJ1TI el\i111\9l el f1! tl cl�!! vi' 'il1 <J � <l cJel \91�\ol \91 'il 1'11'W 1 cJ�U brn <l !�'W u "' 

'JlcJfll'J'U'J'IJ1J1-:it1'1.J\9l elf1!'LI IJ'J'IJ 

19g.,1 OJ 9)  o' 9) 

rll l 'lf'illcJ'j'I.Jl\i11lJ!flW'o/lfl<lfl 1-:J 

n1 t 1l'l�el 'IJ119l'l'J'W 'il 7flfl11 'il ll'l'W 11J1�1-,1 l:l<l'l'J'W 1'1.Jf 1�m lcJ M11� elfl 11 �� 1cJ ru 11-,1�111111111J1�1-,1 M'l'J'W 

flel-:i'l'J'WlficJm11t�'WM\i11:iJ'!J1�m1;1i'rJt]lflH1m1cJMm:iJm\i111 4o (4) (fl) 1'We1\i111!elcJl:I� 15 'Ue1<111cJMt1el'Wttfl 

111.J�lcJ 

m11 �\9ll:lcJ�'W 'il!rn �m1'1.J1�mru m1'Vl1<1'Urui 

� <=:I  1 0 ,:::,, d.d, 9) QJ ,e:::,,  QJ r/ ,1,:=:,,. lfl9/ • 991• a:. 91 

l'll:llcJ'U'j�fll'j "l/s:ilJNl:lf11�'Vl'IJ\i1el'ill'W1'WL<l'W'Vl!flcJ1'1Jel-:iflrnY'Wm'VW l'l'Wbl''W 111.J l\91 rll l'b''illcJ !Ll;l�fll'J!il\9l!NcJ'UellJl:I 

1�1J1f1'1.Jff'W'Vl'J'V'I v1rn�l'l� fl'W �ell'il!fl\91 �'W �<1 Nl:l�!n\91 �'W 'il1-:im'ilU\i1fl\917<J l 'U 'illfl'ill'W 11-,1 �'!J1�mru m1 "l i'

fl 111 �� 1;1 cJ�'W 'il!rn �fl 11 '!J1�:iJ 1ru fl 1111-,1m111 \9l'Vl 1<1'1.J fl 7':i t�'W 'il � 1 #!i' u fl 11'Vl'IJ m'W el �1<11?1 el1d el <1 fl 71'U'J'IJ '!J 1�:iJ 1ru fl 71 
w "" w ,;i 1 = . 1d w "" ?I <J/ lIJ. I 'Vll<l'LITJJ'b''il�'IJ'W'Vlfl l\9lcJTIH1Jl:lcJ'W'Vl'W'V1!1J'W\i1'W llJ 

o Ill <J/ cc'I 4. fll !i('Ulvl'l'J'l-!Hl':::�il\>l'Wu

'Ul\91'1'.)'W'illflfll'Jl:l<l'l'J'Wey'VITibl'�bl'lJ (11:iJbl'�bl'lJ 9 'l'l.cJ. 59) 

0 llf ,:::,,,d ,:::,, � a,, � 

fll t1ey'Vlli'VHfl\9l'U'W'illf1!s:i'Wl:l<l'l'J'Wbl'�bl'lJ (11:iJbl'�bl'lJ 9 'V'I.IJ. 59) 

a,,_d QI lq I,:::,, � ,:=:,,. tj 

'IJ1\9l'Vl'Wbl''Vl1i'VW<l llJ!fl\9l'IJ'W'illf1!'1'WM'Vl'Wbl'�b1'lJ (11:iJbl'�bl'lJ 9 'V'I.IJ. 59) 
' ' ' 

fll l 1( 'Ul\91'1'.)'W)bl'�bl'lJ�'Wil 

2563 

(21,855.24) 

4,983,035.77 

(1,704,246.32) 

3,256,934.21 

' -=I. o,,; ' -=:I. � _I i d ' ,=t .e:t. 5. fl11i11i1L'Wtlilfll1�vlfll1 rll1i11ilL'WUilf;!�U'aJ\l'au1::: U'b''W U'a:::rll1i11il!'Wtlil'Wltl'Vl:::L'IJU'W
w 'J} 

el\i1111elcJl:I� 

'IJl'Vl 

2562 

(431,584.17) 

4,898,378.25 

(6,359,693.38) 

(1,892,899.30) 

' "" w 
rl11i'J'JlJ!'W cJlJfllH\9lfl11 

' "" <J/ • I 'i "' rl11i'j'jlJ!'WIJlJ r;J�!!l:INl:llJ'J� llJ'b''W 

' "" "" 

fl11i'j'jlJ!'WIJlJ'W 11.J'Vl�!'IJ cJ'W 

ll1!fl'W 3.21 \?lelil 'Uel<l�l:lfll'Vl'J'V'lcJff'Wey'VITI'Uel<lflel<l'l'J'W 

"lll1n'W 0.101 \91 el TI 'Uel<l�l:lr11n'W 'Vl'J'V'I vey'Vln'IJ el <lflel<l'l'J'W 

"lll1n'W o.12s4 1?1elTI'Ue1<J�l:lri 1n'W'Vl'J'V'I vey'Vln 'Uel<lflel-:i'l'J'W 
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6. !�'WNlf1'.6'Wlf1l'a

7. 

8. 

9. 

1i'Wll'll'J 

1i'I-Jll'll'Jfl1<ll'Vl'l"I �lfl\91 (lJ'l11'lfW) 

' ' 
� V � .:::t .<:::I V QJ 

'altltn'J'.o'J fl 11flllf111fll'J'Yl!f1£11 '1Jel-;i fl'W 

'l.Jl'Vl 

2563 

3,074,650.96 

eJ\ll'a1\il'elfll1JcJ (%) 

2562 2563 2562 

8,489,443.06 0.125 0.375 

, 'W ';i:;V! i1-:i il fl el�'VJ'W ih lcJfll';j� ';j fl l)';i:;V! i1-:inu �rl1Pi t\J f1'l.J111ll'Vl f \91 fll'Ji!fl:; fl'\) fll'Jt'W cR -:iii�� el'J1'W!l 1;1:;/'njel mrnfl n 
' . ' 

1�WJf1'Wfl'l.J'IJ1ll'Vli\9lf11'J!rn:;flel-:J'Vl'l..J 'JlcJfll'Jvirl1Piru�-:iflci11rl1vii''I.Jilfl'W'ff\ol1'Wvi 311o1mr1:JJ 2563 1rn:; 2562 ii 
q Cl q ':l 

�-:i�el
1

h.Hl

2563 

,:::,, Q/ Cl/ Cl.I ,/QJ � 0 Q/ 

'IJ';j'l:J'V1'11flfl'Vl'J'VW'\l\olf11'Jflel-:J'VJ'W 'Vllflbl' '\llfl\ol 

'l.Jl'Vl 

2562 'W lcJ'l.JlcJf11'jfl1V!'W\ol'J1fl1 

fl 11i'J';i:JJ!'W cJlJfll';j il'l fll';j 3,332,791.12 3,541,646.29 
;d , Q/ ,=!:I J 

\lll:JJ!fl(,),!"Vl'Vl'J:;'l.J 'W'l1'W-:Jbl'el'li'li1'W 

QI d i:::::1. c.! d.c:1. o QI Q/ ,:::,, d d g1 01 a., J
ru 1'W'Vl 311o1mr1:JJ 2563 u1;1:; 2562 mN'Vl'W:JJcJel\olfl-:J!V!flel'Vl:JJftn:;mr1wfl11fl'\lfll'J'Vl!flcJ1'UeJ-:Jfl'W \ol-:J'W 

q q u 

,:::,, Q/ QI Cl.I r/0.1 ,:::,, 0 Q.I 

'IJ';i'l:J'Vl'l1flfl'Vl'J'l"lc.l'\l\olf11'Jflel-:J'VJ'W 'Vllflbl' '\llfl\ol 
I i:::::1. a., 9) I 

l'llli 'J ml 'W cJlJ fll'J '\l \ol fll'J I'll-:'! '\l 1 cJ 

. " 

V ..:::I v � � 

'II el 'J.Jl:l !fl tl1 fl'IJ fll'J "llel 'II 1 m-;1 'W il-;i'Yl'W 
� q 

'l.Jl'Vl 

2563 

269,271.44 

2562 

315,093.28 

flel<l'VJ'W ,��el'UlcJ!�'WM'VJ'Wffllli'11iliwr\ol1'W� 31 liJfllfllJ 2563 il9lcJ!l.i'J1:JJi�'WM'VJ'Wi'W�1flt!Jt!JlW!1'W!�'W �1'W1'W 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

145,166,441.64       98.86     

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 3,077,122.64            2.10        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 10,775,050.00          7.34        

อาหารและเครือ่งดื่ม

บริษทั เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 5,369,760.00            3.66        

ทรพัยากร

พลังงานและสาธารณปูโภค

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 6,241,050.00            4.25        

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 10,993,925.00          7.49        

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 2,799,300.00            1.91        

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 2,945,250.00            2.01        

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 7,628,750.00            5.20        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษทั เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 7,931,640.00            5.40        

ธุรกิจการเงนิ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 9,504,750.00            6.47        

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 11,003,850.00          7.49        

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 4,316,000.00            2.94        

หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ายตุิธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายตุิธรรม %NAV

บรกิาร

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 10,877,300.00          7.41        

บริษทั พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 4,112,925.00            2.80        

บรกิารเฉพาะกิจ

บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 808,300.00              0.55        

พาณชิย์

บริษทั คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 4,620,700.00            3.15        

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 4,832,460.00            3.29        

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 10,518,875.00          7.16        

บริษทั เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 9,799,500.00            6.67        

สินค้าอุตสาหกรรม

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 2,777,970.00            1.89        

สินค้าอุปโภคบรโิภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 7,631,100.00            5.20        

อสังหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 1,570,460.00            1.07        

พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

บริษทั เดอะ แพลทนิัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 4,961,524.00            3.38        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ศรี

สวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2
68,880.00                0.05        

สินทรพัย์อ่ืนหรอืหนี สินอ่ืน 1,679,691.28            1.14        

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 146,846,132.92     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -                 -                 

พนัธบตัร หรือ ตราสารแหง่หนี้ที่กองทนุเพื่อการฟื้นฟแูละพฒันา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 3,077,122.64    2.10               

เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ค) ตราสารที่มีบริษทัที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง -                 -                 

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากวา่อันดับที่สามารถลงทนุได้ -                 -                 

(investment grade)  หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                3,077,122.64    ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงนิลงทนุขั นสูงต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทนุที่บรษัิทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทนุส้าหรบักลุ่มตราสาร ตาม (ง) เทา่กับ

 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแหง่หนี  เงนิฝาก หรอืตราสารก่ึงหนี ก่ึงทนุที่กองทนุลงทนุหรอืมีไว้เปน็

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า

ที่ตราไว้
มูลค่ายุติธรรม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 27



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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แบบแสดงค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,332.79 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 49.16 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 102.64 0.07

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 40.90 0.03

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด (Total Fund's Direct Expenses)** 3,525.49 2.27

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษเีงินได้จากการ

     ลงทนุในตราสารหนี้
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อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

PTR   = MIN(มูลค่าทีต่่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนั)

PTR   = 177,612,973.47    

155,822,431.08    

PTR   = 1.14

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เปน็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้้ลงทนุทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ ดังนั้น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเปน็ทรัพย์สิน

ประเภทที่สามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เปน็ต้น 

ยกเวน้ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทนุ ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 82,476.83            13.98%

2 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  74,637.34            12.66%

3 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั  67,184.55            11.39%

4 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  60,034.56            10.18%

5 บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  53,615.22            9.09%

6 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)  47,751.77            8.10%

7 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 47,427.69            8.04%

8 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน)** 35,066.17            5.95%

9 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  26,873.19            4.56%

10 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  22,990.46            3.90%

11 อื่นๆ 71,718.49            12.15%

589,776.27         100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

รวม*

** บริษทัหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนชื่อเปน็ บริษทัหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อ KKPS ต้ังแต่วนัที่  18 สิงหาคม 2563 เปน็ต้นไป
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อยอ่ บริษัทนายหน้าที่ใหผ้ลประโยชน์

การรับบทวจิยั

รวมทั งขอ้มลู

ขา่วสารอ่ืน ๆ

จดัสมัมนา/

 จดัเยี่ยมชมบริษัท

การไดร้ับสทิธิ

ในการจองหุ้น

การไดร้ับระบบ

ขอ้มลูราคาซื อขาย

หลกัทรัพย์

ASP บล. เอเชยี พลัส จ ากดั / / /
BLS บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
CNS บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
FSS บล. ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากดั / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั / /
MBKET บล. เมยแ์บงค์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย ์จ ากดั / / /
TISCO บล. ทสิโก ้จ ากดั / /
TNS บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) / / /
UOBKH บล. ยโูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / /

เงือ่นไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึงลูกค้า

สามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ KKPS 

ต้ังแต่วันที่  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ถึง 31 ตุลาคม 2563 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส หุ ้นระยะยาว ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

1 วสิำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 3 0 0 เหน็ด้วยทกุวำระ

2 สำมญั บริษทั ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) AOT 1 1 11 0 0 -

3 วสิำมญั ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BBL 1 1 1 0 0 -

4 สำมญั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก

ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร และคุณสมเจตน ์ทณิพงษ ์เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

5 สำมญั บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) PRM 1 1 8 0 0 -

6 สำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 9 0 0 -

7 สำมญั บริษทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) PLAT 1 1 10 0 0 -

8 สำมญั บริษทั อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) IVL 1 1 7 4 0 วำระที ่4 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำร

แต่งต้ังคุณระเฑียร ศรีมงคล คุณวลิเล่ียม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็ 

คุณศิริ กำรเจริญดี และคุณคณิต สีห ์เนือ่งจำกด ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

9 สำมญั บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) PTT 1 1 9 0 0 -

10 สำมญั บริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

11 สำมญั บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) CPN 1 1 9 1 0 วำระที ่5 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระประจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย กบั

กำรแต่งต้ังคุณไพฑูรย ์ทวผีล เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

12 สำมญั บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) WHA 1 1 10 0 0 -

13 สำมญั บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) KCE 1 1 9 0 0 -

14 สำมญั บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

15 สำมญั บริษทั เมกำ้ ไลฟไ์ซแอน็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) MEGA 1 1 6 1 0 วำระที ่8 พจิำรณำและอนมุติักำรแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชขีองบริษทัฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บญัชส้ิีนสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ไมเ่หน็ด้วย เนือ่งจำก

มผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนัเปน็เวลำ

 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

16 สำมญั บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BEM 1 1 12 0 0 -

17 สำมญั บริษทั ผลิตไฟฟำ้ จ ำกดั (มหำชน) EGCO 1 1 12 0 0 -

18 สำมญั บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั (มหำชน) ACE 1 1 10 0 0 -

19 สำมญั บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) SAWAD 1 1 16 0 0 -

20 สำมญั บริษทั ช.กำรชำ่ง จ ำกดั (มหำชน) CK 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่อง

ออกตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณอศัวนิ คงสิริ 

และคุณถวลัยศั์กด์ิ สุขะวรรณ เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

21 วสิำมญั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 6 0 0 -

22 วสิำมญั บริษทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) TOP 1 1 1 0 0 -
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แจ้งผลมติผูถ้ือหน่วย และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) 
และกองทุนเปิดทาลิส หุน้ระยะยาว (TLLTFEQ) 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน
เปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) 
ได้ดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน เพื่อปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร ซึ่งผลของการขอมติดังกล่าว กองทุนได้รับมติเสียงข้างมากจากจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแสดงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดการได้
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว และการแก้ไขโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้ 
1. คำจำกัดความ/คำนิยาม

- เพิ่มนิยามกองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อน
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับการสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2563 และตามที่ได้รับมติ

จากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทีไ่ดล้งทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)

3. ผู้สอบบัญชี
- เพ่ิมรายชื่อผู้สอบบัญชี 1 ราย คือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของ
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D), กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 

คําจํากัดความ / คํา
นิยาม : 

- ไม่ไดร้ะบุ - กองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund) ที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

แก้ไขตามภาคผนวก 1 
แนบท้ายประกาศที่ 
ทน. 56/2562 

3.1 วัตถุประสงค์
ของโครงการ : 

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว ..... โดยผู้ลงทุนจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแกผู่้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั่วไปท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนช่ือ
กองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการและถือว่าไดร้ับ
มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยแล้ว 

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว ..... โดยผู้ลงทุนที่ได้
ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ท่ีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังในปัจจุบันและที่จะมกีารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

แก้ไขให้สอดคล้องกับ
ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 

6.2 รายละเอียด
การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด ..... ท้ังนีผู้้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ..... 

บริษัทจัดการจะเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ..... ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจดัการ
กำหนด 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจดัการจะไม่
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนนุ
การขายหรือรับซื้อคืน ..... 

แก้ไขเพื่อปิดรับคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การถาวรตามที่ไดร้ับ
มติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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8.2 รายละเอียด
การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
เพ่ิมเติม : 

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) ..... 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกัน เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีถือครอง
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่าน้ัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก
หน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) ..... 

แก้ไขเพื่อปิดรับคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การถาวรตามที่ไดร้ับ
มติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

17.6 ผู้สอบบัญชี - เพิ่มชื่อ –
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

ส่วนข้อผูกพนั 

3. ผู้สอบบัญชี - เพิ่มชื่อ –
ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำนักงานเลขท่ี100/19 ช้ัน14
อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2645-0080

17. การจัดทำ
ทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอน
หน่วยลงทุน และ
ข้อจำกัดในการโอน
หน่วยลงทุน :

..... 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธ
การลงทะเบยีนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณดีังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มเีงินลงทุนสูง 

..... 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง 
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ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณเีป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นการ
โอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

หมายเหต ุ: 

ชื่อย่อ/ชื่อเต็มกองทุน ประเภทการจัดตั้งกองทุน 

TLDIVLTF-D : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล อัตโนมัติ (Auto Approve) 
TLLTFEQ : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว ปกติ 
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สรปุผลการขอมตกิองทนุ TLLTFEQ 

พจิารณาองคป์ระชุม 

  จ านวนราย 
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อบกลับ    

   • เอกสารครบถว้น 107 6,490,609.1772 36.69 

   • ลายเซ็นไมถ่กูตอ้ง/ไม่แนบส าเนาบัตรประชาชน 17 320,807.2253 1.81 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มต่อบกลับ 475 10,878,543.4020 61.50 

ผูถ้อืหนว่ยลงทุนท ัง้หมด 599 17,689,959.8045 100.00 

 

ผลการขอมต ิ

  

จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

หนว่ยลงทุนทีต่อบกลบัและเอกสารครบถว้นท ัง้หมด 6,490,609.1772 100.00 

เห็นชอบ 6,465,784.7047 99.62 

ไมเ่ห็นชอบ 24,824.4725 0.38 

งดออกเสยีง - - 
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สรปุผลการขอมตกิองทนุ TLDIVLTF-D 

พจิารณาองคป์ระชุม  

  จ านวนราย 
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อบกลับ     

   • เอกสารครบถว้น 38 1,239,118.9949  40.57 

   • ลายเซ็นไมถ่กูตอ้ง/ไม่แนบส าเนาบัตรประชาชน 8 138,789.0703  4.54 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มต่อบกลับ 123 1,676,469.7349  54.89 

ผูถ้อืหนว่ยลงทุนท ัง้หมด 169 3,054,377.8001  100.00 

 

ผลการขอมต ิ  

  
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

หนว่ยลงทุนทีต่อบกลบัและเอกสารครบถว้นท ัง้หมด 1,239,118.9949  100.00 

เห็นชอบ 1,239,118.9949  100.00 

ไมเ่ห็นชอบ - - 

งดออกเสยีง - - 
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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 
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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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