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กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND: TLMMRMF 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย
ลงทุนของกองทุน รวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื ่นใดที ่เสนอขายในประเทศ ตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุน
อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง 
ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัว
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 
วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้
ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนอง
เดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้
ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ( reverse repo) หรือธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์  หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น

(2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว

(3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือได้  เปรียบเทียบไว้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2563 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ลดลง 6.4% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างช้ดเจน อันเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และยกเลิกการ

จำกัดการเดินทางในประเทศ การดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางด้านการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในรอบปีบัญชี คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย 4 ครั้ง ลง

มาอยู่ที่ 0.50% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากประเมินว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่าจะส่งผลให้

เศรษฐกิจในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวแรง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบ และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่ระบบ

เศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,644,907.57 

บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.3874 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชี 0.6085% ต่อปี และอัตรา

ผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 0.9791% ต่อปี 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2



รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

ปรับตัวลดลง 6.4% YoY ต่อเนื่องจากการลดลง 12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า จากการใช้จ่ายของรัฐบาลและการ

ลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอลงจาก

ไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกบริการลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิต การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้น ส่วน

สาขาอื่น ๆ ปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ขยายตัวจากไตรมาสก่อน 6.5% (QoQ SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 เศรษฐกิจ

ไทยปรับตัวลดลง 6.7% 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะลดลง 6.0% โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลง 

7.5% การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง 0.9% และ 3.2% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย

อยู่ที่ -0.9% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.8% ของ GDP แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 3.5% – 

4.5% โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ คือ การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ

การค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมาตรการทาง

เศรษฐกิจ และฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 4.2% การ

บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 2.4% และ 6.6% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

0.7%–1.7% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.6% ของ GDP 

 

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้ 

 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  
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ต่อมาในช่วงมีนาคม 2563 ได้เกิดภาวะการเงินตึงตัวทั่วโลก จากความกังวลการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากตลาดหุ้น ตราสารหนี้เอกชน และสนิทรัพย์

เสี่ยงอื่น ๆ มาถือเงินสด เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศในเอเชียรุนแรงขึ้น จนเกิดภาวะ

สภาพคล่องดอลลาร์ขาดแคลนและความกังวลความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกลางของประเทศหลักรวมถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทยต่างเข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายตลาดการเงิน โดย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการประชุมฉุกเฉินและมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50Bps มาอยู่ที่กรอบ 1.00-1.25% 

ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม ได้มีการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งและลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 100Bps มาอยู่ที่ระดับ 0-

0.25% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2008 พร้อมออกมาตรการผ่อนคลายการเงินอย่างเต็มอัตรา เพื่อลด

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สนับสนุนสินเชื่อภาคครัวเรือนและธุรกิจ และลดภาวะ

ตลาดการเงินตึงตัวตลอดจนภาวะขาดแคลนเงินดอลลาร์ ทางด้านกนง. ได้มีการประชุมนัดพิเศษในวันที่ 20 มีนาคม 

และมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25Bps มาอยู่ที่ 0.75% ต่อมาลดอัตราดอกเบี้ยลง 25Bps อีกครั้งในเดือน

พฤษภาคมมาอยู่ที่ 0.50% นอกจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ มี

การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 

ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) มูลค่า 5 แสนล้านบาท การจัดตั้งกองทุนรักษา

เสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ และมาตรการลดภาระลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 นักลงทนุต่างชาติ

ได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดการถือครองคงเหลือ 8.8 แสนลา้น

บาท ลดลงจากปี 2562 ที่ถือครอง 9.2 แสนล้านบาท ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการทางการเงิน

แบบผ่อนคลายเพื่อเอ้ือให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยนับตั้งแต่

ต้นปีกลับมีความชันเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุต่ำกว่า 17 ปีปรับลดลง 1 -67Bps ในขณะที่อัตรา

ผลตอบแทนอายุ 17 ปีขึ้นไปกลับเพิ่มขึ้น 1-24Bps จากความกังวลปริมาณพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่จะเสนอขาย

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ในขณะที่ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในหลาย

ประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างก็ปรับลดลง เช่น US Treasury ปรับลดลงตลอดทุกช่วงอายุประมาณ 68-

149Bps โดยเฉพาะช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือนปรับลดลงมากที่สุด ส่วน 10-Year US Treasury Yield อยู่ที่ 0.88% จาก 

ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1.90% 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3 1) ThaiBMA Short-term Government Bond Index ร้อยละ 55 
2) ThaiBMA Paper Index (A- up) ร้อยละ 20
3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย

พาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th

0.12%

1.03% 0.95%

1.29%

0.16%

1.39%
1.28%

1.64%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2559* 2560 2561 2562

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559

TLMMRMF

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

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

TLMMRMF 0.43 0.06 0.16 0.61 0.94 N/A N/A 0.97 

Benchmark3 0.77 0.16 0.32 1.05 1.30 N/A N/A 1.33 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 N/A N/A 0.05 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 0.08 0.03 0.04 0.08 0.08 N/A N/A 0.07 
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11@k'.!N [;-@ll, rtLt;-QLmJ,IA M,t,[;-IJM,I!, 11.sl!\1 IA!bffil111@k'.J,f,Ll-J mEL-J IJ Ul1l-l�@M,ll,Ll!,IML 11, [;-@fl, fbtk'.!@11, fb1 [;-IJ fb jjil,Q IJ fbl�I!, (6 F f'O E? l'D/6 lri f' 'P ft) /tl /1) I 
f /6 /6 /6 In F 

LI!, 1M,L 11,l}@ll, M,U1rtLW @Mt-QM1rt1 UIJL-l l}l!\QNll.!l�muLtJ@rn l}@ll,t.,Q l-l!IAM,I}! f,Ll-J 111} n1, IJrt@ll,Q N11.!l�1.sLL-!l}lJWL-!!I} k'.l,@ll, (6 (6 p i=11ln1 /ti b /6'f?' (6 FFb /6 b E? ro(6 

UJ,fil!llL0,1MLll,t-@11,!bfu1111@k'.!N t-@n, mt-fiLm1 u u11L-Jt-@wL0, 11v1,Ln, ffil,JLk'.l�tLk'.lrtlAn@ nn1m1 rtLrnrtLt-rLtk'.l@fl,l!\1 (6 (6 (6 'P f'O (6 t\'6ln I (6 (6 (6 fD O 
F=1f7 

I I In P' 1 I
"' 

/6/61n 

Lj IMLk19LJ ftt,@�Ut-@pm�rtLrn!J,IL�Ul-1 It!, rtL,1,t-@l-lt-@ll,lJ.sLrtlk'.lrtlt,l,J@�ful-4L�fiJ;l,�Hr@fiEt-k!@kl9 l!l�I� 1, l;l!,,l,lrt�I 

I!, L@ ��.sLL-l M,LIJ,L2@� U�Ul-!l;lU111,Vrn �1� ffil-4L��Uk'.l�� ii,@ nr, llftl, mrn�L�fbt.L2 11£r t, ��ffi,(l,11@.L2 .sLL-l mtu � U

LJL I!,� 1J 11 U Ut 11� !}@fl, t-@p1@ � M,L t-rt !J,1L � .sLLJ 11 £ UL��fu ,(l,U Ll _l,1o mu1� 1, ULJ !}@fl, rtk'.l �L rt U1 me, l,J 11,VUl �1 fbtk! e 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 10



' ,., "'
w 1'1-!'YI 31 \?Jirnni 2563 

"" "' ,,
'ff'W'\11'.i'VW 

!�'WM'\ll'Wrll:U:lH'lflll'J�:ti'.i'.i:U ('.ilrll'\ll'W 12,299,369.66 'l.Jl'\ll
Q QJ q q 

i'Wtl 2563 iw� 11,366,291.01 'l.Jl'\ll iuTI 2562) 

l�'WN1f11i'W lrll'.i
" " 

rl f1'f'l'W 'il lf1\9l'el m iJ l'J
� 

"" "' ,,
'.i1:U'ff'W'\ll'.i'l'W 

" 

'f'l'Wfl'W 

,, ' """" "' 
'f'l'W'ff'W'el'W 

'.i1:U'f'l'Wfl'W 
a,, Q/ r:I <:::r. 

'ff'W'\11'.i'VWij'\ll:ti 
<:::r. Q/ r:I ..::::,, 

'ff'W'\11'.i'V'll'JbJ''Vl:ti: 

'\ll'W�'l�·fo'il7f1�t)'eJ'f'lU11'JM'\ll'W 
' � ' 

n1'lrn�rr:u 

uru•lhJforr:u\olrl 
0 ' 

n1 'l '.irr�rr:u 'il 7f1f11'.ifl wihM l'W 
<:::r. Q/ r:I <:::r. 

'ff'W'\ll'.i'V'll'Jij'\ll:ti 

<:::r. QJ ,,' at, I I 

ft'W '\11'.i'V'l l'Jij'\ll1i\91'el'f'l'W11'J 

'\1l'W1'W'f'lU11'JM'l'.j'W�'\1l'f'lUlcH!-a'1J-:i'f'l:U\9! ill l'Wi'Wil ('f'lU11'J) 

-=:. cl , ,:::5l <:::r. �

'f'l:U 1vmwu1 �mJrn'l.J m'.ii-:iwllu 'ff1'W'f'l'W -:i •11eM -:J'l.Jf11'.i 1-:iu'W 
'
 

'f'l:JJlcH'f'l� 

3, 8 

6 

7 

4 

'l.JT\ll 

2563 

12,299,368.54 

308,374.92 

40,701.29 

12,648,444.75 

3,443.41 

93.77 

3,537.18 

12,644,907.57 

12,173,229.02 

94,410.47 

377,268.08 

12,644,907.57 

10.3874 

1,217,322.9026 

2562 

11,382,297.30 

163,205.59 

18,674.16 

11,564,177.05 

3,040.08 

82.40 

3,122.48 

11,561,054.57 

11,197,747.68 

60,966.19 

302,340.70 

11,561,054.57 

10.3244 

1,119,774.7689 
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rHM'l'J'l-.!!Uvtmihr �nnv111u 1�eirm1ilt1-:i;V1 

_1 "' "' 

-:iuu1::::flel1J11m1::::mt1v1miij.:J'l'J'I-.! 
.., "' 

ru 1'1-.!'YI 31 Yjijlflil 2563 

A Q.I Q.I � 

'])'e)'l'/1,'lf)'V]'j'V'llJ 

1i'Wlfl11ei1'rl11 mim1::::TT 

,, ,,

'tl'l-1 fl 
q SI 

TI'Wl'r11rn1s:if1'1ei�1i!'J7 111n� (:JJ'Hl'li'W) 

'rlf rvi 2/2560 

'li'Ul'rll'Jfl1s:jf1'1el�1i!'Jl llltl� (:JJ'l11'li'U) 

,, "

11il'tJ'I-IO 

rl'l-l'li'UYl'i 

Tim'rll1mfo.h::::i'Vlfl'l'11cJ j'W� 4;2tl12561 

Tim'rll1mfr1.h::::i'Vlfl'l'11cJ'1�� 35/91/63 

TI'Wl'rl11u11nh::::mf1''1'11cJ'1�� 36/92/63 

Tim'rll1u11s:i1h::::i'Vlfl'l'Vl!'J'1�� 37191163

Tim'rl11u11s:i1h::::i'Vlfl'l'Vl!'J'1�� 91364162

Tim'rl11u11s:i1h::::i'Vlf1''1 'VlcJ'1�� 31191/63 

TI'Wl'rl7rn11,1h::::mf1''1'VlcJs:i,�� 32/91/63 

TI'Wl'rl7rn11,1.h::::mfl''1'VlcJ'1�� 20/182/63 

Tim'rllrn11,1h::::mfl'l'VlcJ'1�� 39/95/63 

'i'JiJW'l-1'.fi'UYll 

'i1iJ!1'1-1ij.:JfJ'I-.! ('ilfll'l'J'l-112,299,369.66 1Jl'YI) 

TT :JJ 1mTT�111:::: flil 1J s:i 1J fl 11 i1 'WI� 'W ihu TT�, 'llel -:i, 1J m 111 'W tl 

el\el'Jl 
"' ,, !s:j'U\el'U /

1Ufl�1Je)lcJ �tlfl!iJtJ �1'U1'W'Mt11cJ 

26/11/63 

08/01/64 

22/04/64 

06/08/64 

03/11/63 

26/01/64 

26/11/63 

03/12/63 

11/12/63 

l 7 /12/63

05/11/63

05/11/63

12/11/63

19/11/63

04/01/64

(%) 

1.40 

1.50 

1.00 

1.85 

1.91 

1.95 

cmwTTii,cJ) 

200,000.00 

600,000.00 

600,000.00 

200,000.00 

1,000 

100 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,400 

1,000 

200 

1,000 

n)cJ(l::;')Je),

llnfll!'J�lm:JJ Jj(lf17l1'Un,'Vl'W 

(lJl'Vl) 

200,000.00 

600,000.00 

600,000.00 

200,000.00 

1,600,000.00 

999,989.45 

100,278.47 

1,100,267.92 

2,001,806.54 

999,577.17 

999,472.57 

999,401.73 

999,949.04 

1,399,924.82 

999,861.39 

199,952.67 

999,154.69 

9,599,100.62 

12,299,368.54 

1.62 

4.88 

4.88 

1.62 

13.00 

8.13 

0.82 

8.95 

16.28 

8.13 

8.12 

8.13 

8.13 

11.38 

8.13 

1.63 

8.12 

78.05 

100.00 
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�I � � � ..:::t .=s, 

flel.:.lfJ'U!1J\ol'l'lliHl' Vli'll\oll.:J'U !l'lelfll':i!i'ltl.:J'lll'I 

- I "' " 

.:Jtlu':i:;fle)iJ':ilml:;!e)t,\oll.:J'Ui'l.:JfJ'U 
<V "' 

W 1'1-!'1131 llJi'lll'lil 2562 

A Q.I Q.I ,I 

':lHJ '11 'fl fl '1'1 '.i'l"W 

. d 

1i 'W1 fll '.i ell fl 1 '.i 'ff ;J l m 1:; 11 
d 

1i'Wlfll rn1 m 'i rr -:it m 1:; 11 
d 

1i'W 1r11 rn 1m 1 rr -:it m1:;11 
d 

1i'Wlf1Uellfll'i'ff ;Jtm1:;11 
d 

1i 'W1 r11 'i ei 1 m 'i mt m 1:; 11 

¥1'1-!li'.IJVl':i 

'li'Wlfll:illr!;J1h:;t'l'lffl '1'11J-:J1\ol� 36/92/62 

'li'Wlfllrn r1,:i1h:;t'l'1111 '1'1 ,ml'l� 3 7 /91/62 

TI'Wlmrnri-:iil'i:;t'1'1ffl '1'11J;J1\ol� 38/91/62 

'!i'Wlfl1rnrinh:;!'1'1ffl'l'll:M1\ol� 39/91/62 

TI'Wlr11rnri-:i1h:;!'1'1!1l '1'11'J;J1\ol� 32/91/62 

'li'Wlflmtrinh:;!'1'1!11'1'11'J-:J1\ol� 35/91/62 

'li'WlfllJllr!;Jlh:;t'1'1ffl'Vll'J;J1\ol� 40/91/62 

'li'Wlfll'rnrf;Jlh:;!'1'1111'1'11J-:J1\ol� 42/91/62 

1i'W lfll1llrf ;Jlh:;!'1'1!11 '1'1 l'J;J1\ol� 43/91/62 

':i1:IJ¥l'U'li'.IJVl':i 

':i13-Jl�'Ui'l.:.1'¥J'U (':ilfllf:J'U 11,366,291.01 '.Ul'l'l) 

1-rn 1 m 11 � u 'i:; fleJ 11-:i u fl 1 'it� w rlu i1u 11 � ,:i 'll ei-:i-:i 11 fl l 'i t1 u tl 

'J'Wfl';i1JellfJ \olelfl!ii1J �l'W1'W'l11--!11J 

27/11/62 

10/01/63 

22/04/63 

07/08/63 

22/10/63 

06/12/62 

12/12/62 

19/12/62 

26/12/62 

07/11/62 

28/11/62 

02/01/63 

16/01/63 

23/01/63 

(%) 

1.85 

1.90 

1.80 

1.50 

(1J7'1'1/'111--!11J) 

200,000.00 

600,000.00 

500,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

400 

2,300 

1,000 

1,000 

1,000 

1,200 

1,000 

1,000 

900 

" 

'je)1JrJ:;'IJe);J 

:JJ'flAlfJ�lirnJ :JJ'f1Fllt�'Wm'l'1'W 

(117'1'1) 

200,000.00 

600,000.00 

500,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

1,600,000.00 

399,452.26 

2,296,440.20 

998,181.94 

997,924.86 

999,760.88 

1,198,760.76 

997,610.65 

997,072.70 

897,093.05 

9,782,297.30 

11,382,297.30 

1.76 

5.27 

4.39 

1.76 

0.88 

14.06 

3.51 

20.18 

8.76 

8.77 

8.78 

10.53 

8.77 

8.76 

7.88 

85.94 

100.00 
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'JlcJM'illf1f1 THM'YJ'W

'JlcJiiABf1l1JcJ

11 m w M

fi11'J3/�1cJ

fil'!i'J'j'jJ! 'W cJlJf1l'J 'U\PI f11'J
, "' 91 _ I 7 " 'i'll'!i'J'j'jJ!'WcJlJl'l\Pll!flv-lfllJ'j� ,cJ'lf'W

"""' 

' "' "' 'i'll'!i'J'j'jJ!'W c.llJ'W lcJ'Vl�! 'IJcJ'W

filH�1cJt'W

'j'JlJfilH�lcJ
lJJ 9/ "' 'Jlc.l ,\Pl'illf1f11'JM'YJ'W'&J''V11i

'j lcJf11'j f11 i 1( 6U l\Pl'Vl'W)rl'VlTI 'illf1l1'W fl-!l'Vl'W
' ' ' 

'JlcJf11'Jf11 i 'j ( 'Ul\PI 'Vl'W)rl'VlTI�lfl\PI �'W 'illf1l1'W M'Vl'W
' ' ' 

11cJm1n1 i 1 c 'Ul\Pl'Vl'W)rr'Vln� 5-:i iihnA �'W 'il1m1'W a-:i'Vl'W
' ' ' 

f)l'j I vllJ �'W 1 'W ff'j.j'V]'.j')'l cJfl'VlTI 'il lf1f11'j \ill!'W'W-!ll'W
'

" I "' :;lt ' di "" diVim cJm 1i11J 1 � n om u m1 !-!l'W! 1J 'W r11u TT'W-!l 'll B ·N 'IJ m11-:i'W 'W 

'ttlJlcJl11\9)

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

'I.Jl'Vl 

2563 

128,367.97 

128,367.97 

26,686.72 

3,935.91 

8,231.99 

200.00 

39,054.62 

89,313.35 

1,621.44 

(16,007.41) 

(14,385.97) 

74,927.38 

2562 

187,855.62 

187,855.62 

25,462.38 

4,342.11 

8,705.61 

200.00 

38,710.10 

149,145.52 

(70.56) 

3,275.22 

3,204.66 

152,350.18 
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�'.IJ!!fl��fll'j"!U�!J'I.H!UtNtl'W'Ylf'V'l��'Ylfi 

rirnfuiHtl.11If fJ'W� 31 \llJ;JlrnJ 2563
q q 

fll;j !�:U �1-J( J;J\oltM) l 1-J fll-J 'V]'j'W cJ{J''\11 TI'il lf1 fll;j� l!'Wl-J ,;jll-J l 'U ;j�'j,-l')l,;jil 

tq ,,, "' 
;ilr.J !19l{J''Vl1i'illf1fl11lN'YJ1-J 

;ilr.Jfll;jf17 l ;i('Ul\ol'YJ1-J){J''VlTI�!fl\91�1-J 'illf1i�1-JM'YJ'U 

;i lr.Jfll;j f17 l ;i( 'U119l'YJ1-J){J''\llTI� cJs:J "lli1fi191 �'U 'illfl!�'U M'YJ'W 

fll;j !�:U �1-J {J''VlTIL'U fll-J 'V]'j'W cJ{J''VlTI'il lf1fll;j� l!'Wl-J s:111-J 
.s Ji d tq ,,,,, ,,,,,. • 9 • ';;'I fll;j !'W:U 'Ul-J( ft\91 ft,;j)'Uels:l'YJ'W'\ll !\91;i1.J 'il1f1 �ti el'ri'W'Jr.Jft,;j'YJ'W ! 'U ;i�tt11;! 1J 

:uarhm.l 'JcJM'Vl'W � 'Ulr.J 1 'W 1 �-w:i1,;jil 
� ' 

' . 

:u ari1m.l 'Jr.JM'Vl1-J�fuol}ei�'W 1'W1�1111,;jil 
� ' 

� � � d tq 'J)a,, 9),:!! I fll;i !'W:U 'U'W 'ff'Vl'li 'U eJ,;j 'Vl'W 'Vl !\91 rn 'il 1f1Ntl el'rl'W 'Jr.JM'\ll'W 
g g 'U g 

� ,J � a,, ,/ �G} I <;;ii fll;i!'W:U'U'W 'UMfl''W'Vl;i'WrJ{J''Vl'li im�tt11,;j1J 

fl'W'\llf 'W vcy'Vln�'Wil 

fl'W 'Vlf 'Wvcy'Vlnumuil 

fll;j ! 'U� r.J'W!! 'Ul'l ,;j 'Uel ,;j 'O 11-J 'J'W'rl'W 'JcJft ,;j'\fl'U 

(:uari111tl-:iv1:1� 10 rn'Vl) 
� 

'rl'W'JUM'VJ'W ill 'J'Wl,f'Wil 

mn: tt'W'JUM'VJ'WVl'U7r.J1mg;1111,;jil 

tt'n: 11tl1r.Jft,;j'VJ'W�fu,ei�1-J1mg;1111s:iil 

ww'JUM'VJ'W ill 11-Jumuil 

,. I � �I I .,:g C!, ,J t1:u1mt119:J 1J 1 � n eirn'lJ m11 s:i m 1J'W fl''J'W tt 'W s:i 'U ei ,;j � 'lJ m11 .;J'U 'W 

'lJl'Vl 

2563 

89,313,35 

1,621,44 

(16,007.41) 

74,927.38 

2,270,587.39 

(1,261,661.77) 

1,008,925,62 

1,083,853.00 

11,561,054.57 

12,644,907 ,57 

tl'l-!'Jr.J 

1,119,774.7689 

219,359.8121 

(121,811.6784) 

1,217,322.9026 

2562 

149,145.52 

(70.56) 

3,275.22 

152,350.18 

3,246,086.28 

(2,578,636.34) 

667,449.94 

819,800.12 

10,741,254.45 

11,561,054.57 

1,053,776.8152 

317,828.3113 

(251,830.3576) 

1,119,774.7689 
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m �mr{�u ir� 'il 7f1fi 'ii m rn � 11 ilu .:i 1u 

flll !�:1.J�'\.A iufftA'Vlfo acy'VlTI'illflf111�7lU'\.A<ll'\.l 

1lfom�'Vl'lJf171l�:J.J�tAiJ''VlTii'WfftA'Vl1')1,1tliJ''VlTI'illf1fl71�71ilu.:i1u 

iif1�u1�'1.
i
ff\,liJ''VlTIMm'illfl(i.rl1liu)n'ilm1:1.J�11ilu.:i1u 

Jf "' 
fl17 "If VI <l'I-Arl<l 'l'J'I-A

fl71'\Jlfll�'\.l't'l<l'l'J'I-A 
' ,, 

I 0 I d,Qt QJ d,  

ff1'\.A \,l ll.J '1 'fl l\,l1lffln'l'\.l \,l \,llJ tU 'b' 
� u 

' JI ,, ,, 
fllllvi:I.J'lJ'\.AL'\.l�f1i1U'illfl\,le)f111hJ 

,, ,, 
, 9/ d ,.:a Q 

flll�\,lM '\.Al'illi1'\.l'illf1fl11"1f'e.ll<l'\.l�<l'l'J'W 
.,:·JI� ,9911 91 '

fllll')l,ll.J'U'W itlfll i'b''illl'J'fll<l'illV 

.,\ JI 9 ,f .. .,i 
fl11!')1,1:IJ'1J'\.l itltt'Wff'W'e.l'W

11Vfl71 (fi1 i 1)'1Jl\,l'l'JtliJ''VlTI�!fl��'\.l 'illf111'1-AM'l'J'I-A 

11am1cri111)'\Jl\,l'l'J'l-l cy'Vli� ir.:i 11hn\,l�'\.A 'illm�u 't'l<l'l'J'I-A 

l�tlff�ff'Vlii.rllliun'ilm1l.J�ll'W'\.l<ll'\.A
'

fl1�llffl�'\.lff\,l'illf1fl'ilf1'.irn'O\,l'l1ll1'1-l 

m1'llwm11a't'l.:J'l'JtAiu1�1111.:iil 

m1!u 0fo�um.ba't'l.:i'l'Juiu1�1111.:it! 

l�'\.lff�tr'Vlni�:I.Jl'illf1fl'ilf1'.i1:IJ'O\,li1ll1U
'

"'.I cl JI "' 
l.:J'\.lv-1lf11i'\.A l'fllJl 'V'l:I.J 'UUiJ''Vl Ji 

1�u�1nlimm1 ru 1'mi'ut! 

1�u�1n1iu1m1 ru 1'u1lmail 

.. I Q ='' I Ji Q ,: 

i1:I.Jlflli1\,lU1�fl'e.l'lJ.:J'lJfl71l.:J'\.llu'\.Aft'ltli1'\.l<l'U'e.l<l.:J'lJfll1l.:JU'\.l 
'

 

1.Jl'Vl 

2563 

74,927.38 

(56,254,231.12) 

55,393,837.97 

(71,064.06) 

(22,027.13) 

403.33 

11.37 

(1,621.44) 

16,007.41 

(863,756.29) 

2,270,587.39 

(1,261,661.77) 

1,008,925.62 

145,169.33 

163,205.59 

308,374.92 

2562 

152,350.18 

(61,169,362.26) 

61,594,066.12 

(126,124.28) 

(8,344.74) 

(996,058.96) 

64.09 

2.09 

70.56 

(3,275.22) 

(556,612.42) 

3,246,086.28 

(2,578,636.34) 

667,449.94 

110,837.52 

52,368.07 

163,205.59 
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!l/ Clo .o:::I o V 

'U mm'll Nill 'H-:'I '1-fl'l lll Flfll 
� V 

-u'eJJ,jllNllfll'Jflll'W'iNl'W (�elTT'W'll'J)

l,jllfllTT'W'll'JMl'J'Wl�lJ!l'Jfl

l,Jllfllff'W 'Vl51"lV1)'Yl1M'WtJ

'Jll'Jl,1'('UWll'J'W)�lflfl�f)'j'jlJl'!-11'J'W

'J7l'JlAmnm'JMl'J'W1)''VITI *

'J7l'Jfll'Jfl7 l'J('U7\il VJ'W)1)''VITI�1n\il�m1m1uMVJ'W **

'J7l'Jfll'Jfl7 l'J('U1\ill'J'W)1j'VITI�cJ-:i '1iJ1n\il�'Wmm1ua-:iVJ'W **

'J1l'J'1,1'�1nn�m'JlJMl'J'WJ,iu

l,Jllfllff'W 'VI 51"l V1j'VITIU (jll'Jjj

elFl'J71.'Y1'W 'UeN r'f 1 '1 'J .r111i�ei lJ a ri1iru 'VI f 1"lVi1''VITit111 ll � l'J'J�TT 11-:i tJ (%)
a • ' 

elFl 'J11.'Y1'W 'Vll-1 tm 11u � Tilflt)jllll� -u'ell,Jll ti 'j�f)e) 1JI �lJl�lJ � Tilflt)j 

l,Jllfllff'W 'Vl51"lV1j'VITIUa7l'JlJ ('l'f 'W Ul'VI)

el Fl 'J 11.'Y1'W 'Uel-1 ri1 °l i'�1l'J'J 'llJ�ell,Jllfllff'W 'Vl51"lV1j'Vllitl11 ll � l'J'j �TT fo 1J (%)

el Fl'J 1ri1u 'UeN 'Jll'J '1 ,1' �1nm'Ja, VJ'W 'J,J.J�ei l,Jll ri1iru 111f l"lvey111irl'11 ll � l'J'J �TT fo tJ (%)
Q./ I 0 Q./ d I � Q./ Ji. ,=, elFl'Jla"l'W 'Uil-1 � l'W 1'W tl'll ll a l'Jtl 1-:i'W lTT'W fl'Uel-1 fll'J'liel 'Ull'Jl-1'W Ml'J'W

'J�TT11-11J�ell,Jllfllff'W 'Vl51"lV1j'Vllitl111l�l'J'j�TT 17-11J (%) ***

')) .d """ 'UellJa!l"llJIFllJ

* rll'W1W �1 fl'il l'W 1'W TT'W 1l'J� 'illTT'W ll'Jmf 1tl11 ll � l'J'J�TT 11-1 lJ

2563

10.3244

0.0743

0.0013

(0.0126)

0.0630

10.3874

0.60

12,645

0.31

1.03

728.00

n1TTfutJiuey\il

1'WV131 �(jlfllJ

2562

10.1931

0.1285

(0.0001)

0.0029

0.1313

10.3244

1.28

11,561

0.33

1.58

912.48

** -u'eim1�eJTT'W,l'J�rnmum� '1iJ1�u '1 tl°lu 'Vli'i'Vll,l�l'J1il'W num'JI tl�l'J'WIIUM 1 \ill'J'.i1lJ'UeJ,'J7l'Jfll'Jfl7 l rn�ei'U1\il'Vl'W
. ' 

�1 flfll 'JM l'J'W � 1 n \il �'W 1 u 'J�TT fo tJ1 � ei-:i � 1n'll1,11a 1'UeJ,'J1Vfll'J �ei 'lll l'JTT'W 1 l'Ja-1 l'J'W Ju �uv �num1J.J vf u N1'W

'UeJ,'Jl m,1 a 1 \il'Uil, 11u M l'J'W 1 u 'J�TT 11-:i tJ

*** '1iJum,rn1'W,hflli'Wlfll'j 1m�11'WMl'J'Wl'Wi,fft)jt)jlli'11u lll1�fll'j�e)'U7l'Jl1'W11'1VJ'W.1'eJ-11�'W'Jll'Jfll'j�eJTT�el
� • "� di�, "" di'! "'� "' "'  'i' «� )! ,.'Ull'Jl-1'WMl'J'Well'J1-111Yl�'J-1'li-1 tlJ'J1lJtl-1fll'J'liel t\ill'JlJa't)jt)jl'Ull'Jfl'WTT'Jelfll'J'Ull'J t \ill'JlJi1't)jt)jl'lielfl'W

Ul'Yl

2561

10.1005

0.0795

0.0003

0.0128

0.0926

10.1931

0.91

10,741

0.33

1.11

771.43

')} � .d. O Q./ 0 Q./ lrt I -=! Q./ -=!  J. lrt ')} J. ,:,,:!, Q./ -=! t I �-=! ** * * 'Uell,Jll 'Vll-1 fll'j 1-1 'W 'Vli1'1flt)ji1'1TT 'JU-11\il 2560 tlJ ft1lJ1'j mm l'JUI 'VI l'JU fl1J Uel'W 'l t \ill'Wel-1 �lfllJ'Jel m �l'J�l1a71Jt)j'lfi1''W fl11TT m tl 

. . 

TI1TT51J-11\il\ll-111�1'WV1
� "" 18 l"lt)i'i�flll'J'W 2559 tl-1

3 I �mfllJ 2560 ****

10.0000

0.1060

(0.0058)

0.0003

0.1005

10.1005

0.99

6,562

0.31

1.36

1,170.79
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t1:1ml!'ttllJ'lh-:::ntimum111u 

tlrnru1f�mrn1u� 31 \lltllflil 2563 
. . 

' " 

v '::\I ,::::i, .:::.. a1 ,=1, -=t. 

1:1nllW:::'lJtJ-;jntJ-.:J'Vl'W!1Jvl'l'lltHf \llmvl!·.:J'W !'V'ltlnl'a'!l:'ltl-.:J'lf'l"I 
. 

fleJ-.:J'Vl'Wlil ri'Vl 1� n \lltn\ol!�'W 1;! eJ flTHicJ-:i'!i'l"I ("fl eJ-:J'Vl'W") 'il \ol 'Vl :::1 ii 1:J'W!�'W fleJ-:J 'Vl'W nlJnurlTw fl-:J l'W rHu::: m1:iJ m1 n1nu 
' ' ' 

QI 0111 QI Q/ o'  d.Q.ld .:::.. c:10 ..::'!). .::::t 91 
'l1i:1fl'Vl1'\'ll:J!!i:1:::\9H'll\ol'l1i:1fl'Vl11"11:J ("fl.1:1.\ll.") !lJeJ1'W'Vl 18 'l"lqft'ilflll:J'W 2559 lJ'ill'W1'W!-:J'W'J,J'W'il\ol'Vl:::!'IJl:J'W 1,000 i:ll'W'IJl'Vl

(11'1.i-:i1�'W 100 i1mnh1:JM'Vl'W lJclf17'11'W1mM'Vl'Wi:1::: 10 'I.Jl'Vl) 'IJ1rf'Vl'l1«fl'Vli'l"lcJ'U\olfl71fleJ-:J'Vl'W 'Vll�n 'illfl\ol ("'1.J1rf'Vl 
q qJ q q 

'Il\olfll1") 1rl'W1'Il\olfl71fleJ-:J'J,J'W m1:::li'Wlfll1fl1-:ifl1eJ�lil:J7 'illfl\ol (lJ'l1l'li'W) 1�'W'Wl1:J'Vl:::1ii1:J'W'l1'W11:JM'l'J'W l\ol1:Jlili'Wlrm 
0 � 

?I 9,1 , I 'i' "' 

m-:i!'Vl'V'l 'illfl\ol (lJ'11l'li'W) !1J'WN\ol!!i:lrli:1u1::: ,cJ'li'W'UeJ-:JfleJ-:J'Vl'W 
q qJ qJ q 

fleJ-:J'Vl'Wl�'W fleJ-:J'Vlmh:::1fl'Vli'I.JieJ¥i'W'l1'W 11:J1:1-:J'Vl'W mi::: 'hln1'11'W \ol1:::1:J:::1,rn1i'Wft\ol'UeJ-:J hmm1 t\olcJli'W t1:J'IJ11:J1:1-:i'Vl'W 
q q q q q 

l'W \ll'.l lft11'11'Wflll'l f J'11 '.i elflll'l!elfl'li'W !�'W Nlfl'tt'.i el \911 lftl'a'! 'Vl cJ'I.Ji Vl 71�'1-lf-hfl '11'W11:JM'l'J'W 'U eJ-:JfleJ-:J'J,J'W11lJ\9l i:11\ol!�'W '11'.i el 

\9l1lnnflm�'W iu l\ol�!ft'W eJ'Ull:Jl'W 'lh:::rnft \9ll:iJ�rl1i! fl-:Jl'W l'lru:::mrnm1 fl. 1:1. \91. fl7'11'W \9!'11'.ieJ hr m1rntl'W 'lieJ'IJ 'ltt 

M'l'J'WM 

J V O ,::::t, 
2. lnW'l1nl1'ilvl'l'IN'IJnl1!-.:J'W

-:J 'lJ fll'.l !�'W 'lJ el -:i fl eJ-:J 'l'J'W 'TI \ol'l'll�'W Ill l:lJ:lJl\91 '.l Jl'W fl l'.ldl 1:J-:J l'W 'Vl 1-:J fl 1'.l !�'W 11lJ� -:J fl 1'.l� 1'111:lJ !! 1:1::; II 'W 1u61J�'Vll-:i fll'.JJJ t\J1f

�u1:::rmr'l �l\lll:Jftfll '.h1i'l"IJJT.1ji !;le) hf1£i'W lU\lll:lJ'tt «flf111'.Ut\ji�imMlf 1 lU'UeJ-:JU1:::!'Vlftl'Vl l:J 'W elfl'illfld-:i'IJ 

flm1u Mi \ol'l'l lt'W \9ll:iJ'l1 « fl!flru 'I'll! 1:1:::1'1.J 11 'IJ 'IJ � fl7'11 'W \ol l 'W mlll11i l'W m1 'l.Jwiu JJ'IJ� I 06 11eJ-:i "fll1'.U w::i'rrlm! 'IJ 
qJ <1,9 eJ CJ 

a. do.:::.. -e:i '3/ 
fl 'il fl l'.l'Vl \oil! 'W'W li'.l fl 'ill 'R 1"I 1::; \ol l'W fl U 1:1-:J'Vl'W"

q ' 

-:iu flm1'W 'lleJ-:JfleJ-:J'J,J'W Mi \ol'l'll!�'Wfll'hll l 'VlcJ 1rn:::i'.i'ttil 1m1'Wlll111�'W'I.Jl'Vl ci1-:JflWO\ol'l'l7-:J'I.Jflm1m1-:iflrirn�'W lU\917:iJ 

1\91 t1 U'.l :::m � 'U e)-:Jfll'.l 'U\ol'\111'.lll:J-:Jl'W l'W U'.l:::!'Vlft �-:ii!u1;i eJl'l 11:iJ n:::\ol'Jfl 'UeJ-:J vru l'W-:J'I.Jfll'j 11'W � 1� ri''W!l'll:Jfl'I.Jfl Tl:J 7 l 'Vl l:J 
q " ' 

fle)-:) 'l'J'W M f \ol'l'l l·;J'IJ flm1'W'R JJ'I.Jfll'tJleJ-:J flqll tu 1 rim! ua 'illfl-:i'IJ flm1'W'R JJ'l.Jflllll l 'Vl cJ 

mnh :::mfl'l �:lJl\llHl'W fl111l l:J-:Jl'W'Vll-:Jfl11!1'W� e)e) mrn:::ui'IJU'.J -:i hni

lJl\91'.lFW fll'.l '.llcJ-:Jl'W 'Vl 7-:J fll'j l�'W�el el fH! 1:1:::u!'IJU 1-:i 'l 1-nJ�1�1Ji'.i Nf!JJ-:J 1'1'1.J 'l �l 'W ilil 'il �JJ'W 

'lm::;v r:h-:iTI flel-:J'Vl'WMu1mm1il'Wfll'.ldll:J-:Jl'W'Vll•:Jnm1'W'RJJ'IJU!'IJ'l.h-:i (Ui'IJU'.l-:J 2561) 1rn:::'RJJ'I.Jl'11� ci1-:iliNi:11J-:Jf1'1.J 
q <U q q 

Wrl1'Yli'rn1Jflm1'W�i'.i1eJ'IJJJt)Ji1�1J l'W'l1'.ieJ'l1 «-:i1''W� 1 :iJmll'l:iJ 2562 m\9l1Jl'Wfll11l1:J-:Jl'W'Vll-:Jfrn11'W�-:iflri11 M!'IJ 
� "! � 

'l 
9.J.:::1.:% d. 'l 3.h::i ,J_ I .:::I. QI � I ')" I I 

m1urnu1-:i'l110 'il\ol '11:lJ 'U'W! 1"I o '11 rn'W eJm!'Vl 1!'Vl l:JlJfl'I.Jm\ll 11i l'W mn11:J-:i 1'W 'Vl 1-:im11-:iu 1:::'1111-:iu 1:::rnl'! , \ol 1:Jm'W 'l tt w ' "' u 

1 � 'W fll'.l el TI'I.Jl l:J, ir 'If \ol 1 'il 'Wl � l:J1 fl'IJ nun 'IJ� 'Vl 1-:i fll'.l 1J t\J 'Jill 1:1::: fll '.l, ir 11 'W 1u 6 'IJ� 'Vl 1-:i 'IJ t\J 'Jifl'IJ r:rt �m\911 i l'W 
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�-:i:JJ1\l11] l'W fll117cl<i7'W 'Vl l<Jfll':ii�'Wu 'Li'IJ i 'Viii� 1o1<1d 

l.Jl\91 'J '\l' l'W fll'J 'J 1 cl<l l'W 'Vl 1'1 fll'J i� 'WI 

f11':i � r111:l.J l.J 1\91 'J'\l' l'W f11':i ':i 1 cl <l l'W 'Vl 1'1f17':i i� 'W 

l.Jl\l1':ijl'Wfl7':i'Jlcl<ll'W'V11<lf11':ii�'W u'U'IJ'tl 1 

l.Jl\l1':ijl'Wfllnlcl<ll'W'V11<lfl1':ii�'W u'U'IJ'tl 15 

fl1':i�r111l.Jl.Jl\l1':ijl'Wfllnlcl<ll'W'V11<lf11':ii�'W u'U'IJ'tl 22 

i'Jel<l 

nm.l1l.J1\l11J7'Wflln7cl<l7'W'V17<ifl11i�'\.m1i�1�ur1f <iii1n 

1 w '1� 'il 1mfo.1ru1�'l'llfl'Uftf1tl'1 

' ' 91 'illclm<l'Vl'Wl 

" " OJ 

m1tl 1mmJ1'W m111cl<il'W'Vll<ifl11 � 'W 1o1 <i nci 11m� el'UU 'U�d '11.i� Nft mg;'Vl'IJel cl1<11� 'W bmg;rl1r111Jl91 el<J'Ufll':i �'W 6\Jel<i nel<i'l'J'W 

n 11 'll 1 g; n 1fti �u 'W 1'll6 'Li� 'Vl 7'1 'U tJJ :il-rl1'Vl ·fo n el <i 'VJ 'W 11:l.Ju ft g; n el <i 'VJ'W rl11 el <11 i cl<i :il-'!"l 

1rlwr 'W � 26 'fi'W 11ril.J 2562 f), ft, \91, Mitt ri11l.Ji�'W'lfel'UU'W 1'UU'U�'Vl 1<l'U 11J:il-rl1'Vlf 'IJf)el <l'VJ'W':f 1:l.Jiiftg; f1el<l'l'J'W ftl'Jel <l 

ii cl<i:il-'!"l �'ll1 g;fllftl �lflclftl.J 1r1l.J'IJ1rJ'Vl'ilflfl11ft <l'l'J'W �<i iM�el 'UU'Li�flm'Lifll':i l�'W rl1'Vlf m elmg;clg;11m'Li11J:il-�1�l.J 

l'W'Vl1el'Vl1:1'11'W� 1 l.Jf)'JlrJl.J 2563 

,::,,, Q.I 91 �I .,::,, Q./ d 91 o 9J ,::,,, Q.I d. ,:::,\ ..::::i. .:::::,, 9 ,::,,, 31 .:::..._ 
l<l'W M'Vl'W 'i)g;':f'IJ'J llJ'Wft'W 'Vl'J'l"l clfl1cl'ill'W 1'W \l1'W 'Vl'W 6\Jel�l<l'W ft<l'Vl'W lli 1'W 'V1 f1el <l'Vl'W l.Jft'Vlii ! 'Wl<l'W M'Vl'W \l1'W 'Vl'W 6U el<ll<l'W ft<l'Vl'W 

q 'U q q q q q q 

91 ' ,§_ a, 1 q'))1 l 't.='f d I ,::!!  '))lq')) � ,::,,,  t 
'U':f g;f)el'Ufl1cl'J 1cl'illcl91eli<l'W ft<l'Vl'Wllftg;rll ! 'li'illcl ! fl cl\91':i <imft'W 'V1 f1el<l'Vl'W 'illcli'l"l el I 'Vi !fll.J191<li<l'W M'Vl'W'W'W 

' ' ' 

TT 1:1 f)'V)'.j'l"l cJ�i�'W \l1':ilft11'Vld ii ftfl � � 1cll_,I ft ft l��'[j'j''j' l.J 1 fl cl i �'Jlrl 1'Vl1el el \l)'j' 1Nft\l1 el 'Li ii 'Vl'W �'LJ'j'g;fllft 1 fl clftl.J lril.J 

ll1mflll111mrndi'Vlcl ru 1u�1�ftli�'WM'VJ'W 

f1el <i'Vl 'W i �iTI11r1 l'Vl 'W i fl i 1ml 7cll'W fll':i n l'Vl'W �l.J ft ft lcl� TI':irn 6U el<J\91 ':i 1ftl1'Vl d ��� el 1clr1 rn nl'Vl'W �mcll 'W 
q q qJ q q 

90 1'W i!mf <iii\911'W �ft�'Vl'Wii ftg; '11.i�1iel'W l 6\Jfll':i\91 el el1mrlell.Jftftlcl�Iinl.J6\Jel<J\l11lftl1'Vldt! 'W '1liiill1f1\917<i 'il7m 1r11 
q q qJ q 

n1 '1 rn1 'v'Ulfl'Vl'W ft'VlTI� cJ<l '11.iin � �'W 'il lf)fll'j''LJ f 'Li l.J ftft 16\Jel <ll�'W ft <l'Vl'W i Ml�'W l.Jft ftlcl�Ii'J'Jl.J 'il g;'.f 'IJ!i 'W <l'IJ f11 l 'J 6U lfl'Vl'W lli q q qJ q 'U q 'U q 

1'W'tl1�ftll�'Wft�'VJ'W 

'Jlri l'VJ'W 6\Jel<ll�'W ft<l'VJ'W � IJ 1ml lcl I �nihu �clri1<1J l'Vl'U f1 

w 91 IJJ91 • 991• fl1'j"j''IJ'J'Jlcl !fli!ftg;rll !'li'illcl 

IJJ91 ,J,,. ?I IJJ91 o' 91 1 o "'l "'l w d 91.,, 
'Jlcl !flflelfli'IJ cltlelilJ'W 'Jlcl !fl\l11l.Jlf1lli"l1rl<l rll<l ! fl clri l'W <ltl<lel\91':i 1Nft\l1el'Uii 'Vl'W 'VlU 'V1 'il'J <l 

'Uru:il-ri1mn'Wilft g;ri1'W ft fll.Jft ft 1\91 'J 1mm d \91 � I) l'Vl'W lcJ\911:l.JTiel \l)'j' lfl el mrl cl� iii 'il1 <l � <l clel fl� \91 fl I) l'Vl'W 1 cldii ft�<l l�'W 
" OJ 

'Jlclfl1':f 'LJ'.j'IJ'LJ1 �fl'IJ flelfli ii cl'.f 'IJ 
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..::9 ,,:;:i I O � d d 9/ Q/ .::::,. QI a' �.::::,. llJ g} I 9,/ I .::::,. g} 

l'!Gllc.11.J'.ig;fll'.i 'li<JlJNGJfl'.i:;'\111Nlel'ill'WTI-H•: rW'Vl!f1c./1'1Jel·rn'l.Jfl'W'Vl'.i'VW l'!'Wfl'W '.ilc./ !\Pl i'lll'li'illc./ !W�fll'.i!iJ\Pl!Nl'J'UellJGJ 
d QJ .::::,.  QJ a' J'.::::,. d .::::,. J � d.::::i. J .::::,. I l/J O d l.r)9J
!f1c./1f11Jfl'W '\11'.i'l"W!! Gl�l'!'W fl'W 'VI el l'il!f1\PI 'IJ'W 'li<J NG1'\ll!f1\PI 'IJ'W'iJ';j <Jell'il!!\91 f1\91l<J I 1J 'ill f1'ill'W 1'W'Vl1l'.i �mt\.! fll';j 11 

fll';j I ;Ii) G1 l'J'W'W 'il!W � fll';j tl'.i �l.Jltl.! fll';j l 'W fll'.i 1l \Pl'l'll-:1 lJ fll'.i l�'W 'i)� Mf 1Jf1 l'.i'\ll 1J '\111'W el d1<i� el 1d el-:J f1 l'.i 1lf 1Jtl'.i �l.Jltl.! fll'.i 
"' "' "' "" i = "I"' "' "' �I 91 IIJ" I'\lll<l1Jtl)'li'il�1J'W 'VI f1 I \Pl c./Tli! 1Jftl'J'W '\ll'W'\11!1J'W \ol'W l1J 

11) 9/ .::::,. d. 
'.ill'J 1\Pl'illf1fll'.iMVJ'Wcy'Vl1ifl�fllJ (l'.ilJfl�fllJ 18 'l"W. 59) 

a.d e. J .::::,. d. 
'Ul\Pl'V)'Wcy'Vlli'\ll!f1\Pl'IJ'W'illf1!-:J'WM'VJ'Wfl�fllJ (!'.ilJfl�fllJ 18 'l"W. 59) 

tlll'.icy'VITI�cJ-:ill!lfl\Pl�'W'illf1!�'WGl-:J'V)'Wfl�fllJ (11lJflg;fllJ 18 'l"W. 59) 

o liJ 91 ":'Ifll l'.ifl�fllJ\ol'WlJ

1Jl'\II 

2563 

289,887.45 

(3,553.04) 

16,006.29 

302,340.70 

' <::t v ' .c:t; ii _I <;' d , .c::s. -=:::t 

5. Al'.li'J'J:JJ!'Wf.J:JJ fll'Hl\>l fll'J Al'.li'J'J:JJl'Wm.Jl:J\;) !!� f-H'IU'J� !f.J'lf'W !!��Alfi'j'j:l.Jl'Wf.J:l.J'Wlf.J'Yl�!'l.Jf.J'W 

rllli'.i'.ilJI 'Wl'JlJfll'.i 1l \Pl fll'.i 

' "" 91 "I 1 •i'llli'.i'.ilJ!'Wc./lJ F;j�l!Gl NGJ lJ'.i� ,l'J'li'W 

fl 11i '.i '.i lJI 'W l'JlJ'Wl l'J'\11 � 1 iJ l'J'W 

6. i�uf-11n'.limrm

"' 91 elm 7'.i el cJGJ � 

ll!!fl'W 0.535 �elTI 'Uel<llJGJrll'Vlj'WcJfl'Wfl'VITI'Uel-:Jf1M'\ll'W 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

12,648,444.75     100.03

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 308,518.89             2.44        

ตราสารหนี 

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 603,480.33             4.77        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 202,601.83             1.60        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 200,469.95             1.59        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 607,278.69             4.80        

พันธบัตร

รัฐบาล

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ป/ี2561 2,018,795.58          15.97      

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/63 199,952.67             1.58        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/63 1,399,924.82          11.07      

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/63 999,861.39             7.91        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/63 999,577.17             7.90        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/63 999,472.57             7.90        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/63 999,401.73             7.90        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/95/63 999,154.69             7.90        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/62 999,949.04             7.91        

หุน้กู้

ธนาคาร

หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 100,791.29             0.80        

หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2560 1,009,214.11          7.98        

สนิทรัพยอ่ื์นหรือหนี สนิอ่ืน (3,537.18)           (0.03)     

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ 12,644,907.57     100.00  

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดบัความน่าเชือ่ถือ

มูลค่ายตุธิรรม %NAV
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รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วนัที่  31 ตุลาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 9,616,089.66    76.05               

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุน 3,032,355.09    23.98               

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่นอันดับต่ ากวา่อันดับที่สามารถลงทุนได้ -                -                  

(investment grade)  หรือตราสารที่ไม่ได้จดัอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                308,518.89        

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                26 พฤศจกิายน 2563 AAA(tha) -                     202,601.83 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                8 มกราคม 2564 AAA(tha) -                     607,278.69 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                22 เมษายน 2564 AAA(tha) -                     603,480.33 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                6 สิงหาคม 2564 AAA(tha) -                     200,469.95 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 19 พฤศจกิายน 2563      200,000.00       199,952.67 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 5 พฤศจกิายน 2563   1,400,000.00     1,399,924.82 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 12 พฤศจกิายน 2563   1,000,000.00       999,861.39 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 26 พฤศจกิายน 2563   2,000,000.00     2,018,795.58 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 3 ธนัวาคม 2563   1,000,000.00       999,577.17 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 11 ธนัวาคม 2563   1,000,000.00       999,472.57 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 17 ธนัวาคม 2563   1,000,000.00       999,401.73 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 4 มกราคม 2564   1,000,000.00       999,154.69 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                 5 พฤศจกิายน 2563   1,000,000.00       999,949.04 

หุน้กู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน)                                                                   26 มกราคม 2564 AAA(tha) AAA(tha)      100,000.00       100,791.29 

หุน้กู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน)                                                                   3 พฤศจกิายน 2563 AAA(tha) AAA(tha)   1,000,000.00     1,009,214.11 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                         

สัดส่วนเงนิลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนทีบ่รษัิทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรบักลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารแห่งหนี  เงนิฝาก หรอืตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนทีก่องทุนลงทุนหรอืมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท ผู้ออก วันครบก้าหนด
อันดับความน่าเชือ่ถือ มูลค่า

ทีต่ราไว้
มูลค่ายุติธรรม

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 24



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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม

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

ค่าใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 26.69 0.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3.94 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 8.23 0.07

ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ (Other Expenses) 0.20 0.00

รวมค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 39.06 0.31

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

     ลงทุนในตราสารหนี้
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

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

PTR   = MIN(มูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น)

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดียวกนั)

PTR   = 9,493,837.97       

12,460,712.75      

PTR   = 0.76

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพิม่เติมจาก trading costs ที่จะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภท

ที่สามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพือ่การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพือ่การลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 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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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 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 30



 
 
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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