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TALIS DIVIDEND STOCK LTF-D: TLDIVLTF-D 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบ

ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ 

(net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังน้ี 

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรพัย์ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบั

ผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างนอ้ย

ทุกครั ้งที ่มีการประกาศงบการเงิน ซึ ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักทรัพย์ข้างต้น 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้าง

พื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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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 Dividend Stock หุ้นระยะยาวปัน

ผล มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว เน้นการลงทุนใน

บริษัทที่มี Cash Flow ดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มจะ

จ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

22,301,189.17 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.3087 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 19.43 

และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 26.91  

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยเริ ่มมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 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
ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 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 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อไถ่
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 จากปัจจัยความเสี่ยงที่เริ่มกลับเข้ามา 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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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(24 พ.ย. 60) 

TLDIVLTF-D -15.91 -1.47 0.82 -19.42 N/A N/A N/A -10.13

Benchmark2 -26.61 -8.92 -5.16 -25.00 N/A N/A N/A -9.96
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

28.10 14.21 16.33 25.91 N/A N/A N/A 17.23 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

36.79 17.10 21.61 34.07 N/A N/A N/A 22.11 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2560
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• vi 1r111rn �11 'il 1 u 1 :;'l.J11 fll':irl'"Jll � :umcl 'lu � 1�cl1� el-:J t1'l.Jfll1\ll Tl'il'ffelll 1� el el el m11111inm1\ll 11'il'ffel1J�111 m:;'ff:un'l.J 

'ff tll'W fll':illi 11\91 hl l 'lfl�el 1\91 � u d :;'ff .,:i fl! 'W fll':i !! 'ff\oj.,:Jfl'JllJ I� 'W\91 el r111111iu1 :;rf vi TINl1 '1Jel-:Jfl 1':irl11J�lJ f11cl! 'W '1Jel-:J

flel<l'VJ'W

• u 1:; 1ilu m111 m m:;'ff11 '11 el -:iu 1 cJ'l.Jl clfll1 tl' ill;� N'1111111 'l i'u TI:; m111 'ff11 m 1o1 'ff11 NTI '1J el-:J u1:; mru mrn 1-:itl' ru :il-1rn:; u 'U 'I u 

flmill'l1Ncl�el:UTI�l�cl1�el--:i�-:iil'lvi1tu tl'lclN'l.J�m1 
. . 
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• TI"'.iU 1� v1n11r111:rn 11m�TI":u 'llel -:i fl 11 'l cff1flru CJ11 m11Tru ;rlm !11 n 7'.i\il 11,'.l 'W -:i1'W � m d el'1 'llel'1N'1111111 u r1 � 'ill fl TT ft fl'ul'W
q CJ 'U di9 

mrnel111T ru;� i ri'f 11 TI"1ui1u m1:u ill u ih.1 el'W �um1�rl1\'lru�1�v1nrn 11 \91fll'.iru 11� elTI"tl l'W fl 11ru�m'il iil'Wm \91 'l tt
u q 1-.J q q 

lfl\i1 au' el TI'.'1'ff i:Jel �1-:iut! 1:Jffll'ltlJ� el rl 17:UTI'l:lll'.itl 'llel;]flel ;j'jlj 'W 'l 'W fll'.i \illl'W'W '1l'W� md el-:J'l11el ill ti'1su'1vu �l iri' ;j'elbl'.iU17U
u ' ' 

'11 I I da:1 0 QJ 'J) 'J) 'J) I \JJ � 'J) QJ ,:::{ 'J) 91 i 'l 9} 9) QJ ,::g 

rlll:U !:Ull'U'Wel'W'Vl:UTI'l'.i�TI'lrltlJ 'lll'Wl'ill\91elslfl&171 n l'W'.ill:J-:Jl'W'llel-:JNTI'el1111tlJ'li'llel-:J'lll'VH'ill !\i11:J 11'llelTI'-:J!fl\91tl-:Jfll'.i
u � u 

'.cl s1 'l "" d d s1 "" g; '.cl "' ' lJJ ' "' d g; g; " 1d " I lJJ" I 
l1J \i1!Ni:J'llel:\Jrl 'W ;]11fll'.i 1-:J'W'Vl!fll:Jl'llel-:J '11 '.ieltllfll'.il1J\i1!Nl:J\i1 '1 flml !l.J!VW'1Wel rl17:Ul11'U 'llel;] 'lllVH 'ill'il �11J rl l:J'Ull1JM 11J

91 " I  'JJ 'J)J I Q.I  OJ QJ ,:::tdlf)9JQ.I .::S aJ d.
'l 

'J) Q/ d,  'J) 91 ' l!J

'll elbl'.i1J 'llel '1 'lll'W! 'iJ l'll'U el l:Jf11111 r1 fl'ul'U fll'.iTI'el1111tlJ'li'Vl !\i1'.i1J'il'UM1'U'Vl 'U'.ill:J'1l'U 'llel'1NTI'el1111tlJ'li'llel'1 'l/TW! 'iJ 7 ell:Jl'1 I '.i
q qJ di9 CJ CIJ CJ 

�m:u !11\91fll'.ifil11 � elTI"tl l'Wfll'.iru'l u el'U 1rw1el11J1 ilum\91 'l tt flel'1'Vl'U� el'1'11 l'l\i1 fll'.i\illl'W'U -:i1u �el1d el-:J
q q q q 

,, 
• 

• I "" 0 1 s1 "" "" 1 "" '.cl g; ' "" 1J '.i � l:U 'U fl 1'.i 'Wl!TI''U el I fl H TI''.i 7 '1 !I rl � I 'U el 117'llel;]'111 fll'.i I '1 'U I \i1 l:J '.il :U '.i 1:U tl '1 fll'.i ! 1J \i1 IN l:J 'll el :\J rl 17'1 '.Li fll '.i !'1 'U!W \i1;]

'.ill:Jfll'.i !Ir! �l11\91fll'.iil'l mu l! 1111�'1117 'l ttuflm1 ll TI''W el ;j'el:Url 1 \i1 l'Jtlfl� el'1 \91 l:U�mrn1el ill
q qJ qJ qJ 

91 9} liJ 9),d QJ 'J) � 'l 
.,A I d O Q.I ,J � I d \JJ 3/ \JJ 'J) 

'll l'W ! 'il 1 l\i1 TI'el TI'l'.i fl11 �m 117'.i 'U I rn -:J \911'1 '7 'V1 TI'lrl t\J 'lJ' -:J '.il:U tlsl 'l/ el 1J! 'll\911! Il �'151'1!1&17 'll el -:J fll'.i\91 '.il 'il TI'el 11 \911:U 'Vl I \i11l;j !!N'W 11 
"f cl d.:::! Q/ 0 QI d 

. 
_,::g 'J) I dt:::t QJ 0 QI 

'l 'l 'J) 
'J) lq 'J) 1J'.i�!\i1'U 'Vl:U'U i:JTI'lrl1\j'Vl'W11 'illflfll'.i\91'.il'il TI'el1J'.i1:Utl-:J 'llel11 fl'W'.ielsl'\11:U'U i:JTI'lflt\J 'U '.i �1111fll'.irl1111'.jl.Jilll'J 'U 11 lfl'lll'W! 'ill 1\i1'W11 'l u

' gJ gJ 

'.i �1117.;J fll'.i(,)'.il 'ilTI'el11'll el.;J 'll l'Wl 'iJ 7 

('Ull'll'Vlel\i1'Vlel.;J !'\ll'J/'llj,;Jfl'.i) 
. "'.J) QJ d, QI ,::;:i 

NTI'el1111tlJ'li'.i11el'UtlJl\91 !Il'll'\11�1111:J'U 3787 
CJ U q Cl 

fl1,;Jl'\ll'W"I 23 'Wt]fl'Uflll'J'U 2563 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 10



O'el•nJ'WIUmniiJ;T DIVIDEND STOCK �'1-.11:::EJ:::EJTJ'U'W�H'I 

QJ "' 

ru 1'W'YI 31 llJalfliJ 2563 

"' 0, ., 

i:r-u mw l'J 

i1ur1-:ivj'U\9111Jl,jrl�l��1i':i'UJ ('.ilfll'l'J'U 20,805,223.14 '.UTl'l 

iuil 2563 m1� 23,241,970.01 'l.J1'\11 iuil 2562) 

11'U�1f11i'Ulfll1 
11 

�fl'l'l'U 

"' ."I' "' 
i01m-:i'U1J'U�mrn�1ornmul'J

.'illt7f71'.i'U7m1u r1-:iVJ'U 
"' 0, ., 

'.i1:1Jft''U '\11'.i'l''W 

ll'Wff'U 
3) '1 Ji. c,, 

l 'il Tl1'U 'ii ltl fll'.i"lHll {l'U i'!{l 'l'J 'U

�1 i oN�ll'Jfil{l�ll'J
"'"" 

'1
3/'jj I 

fll'hl!{l'U \olfll-:J'illl'J
,, '

"'"" <!I 

'11'Uff'U'el'U
. "'"" 
'.i1:IJ'l1'Uff'U 

-=:t QJ ,I -=:rt, 

ff'U 'l'1 '.i'l"l l'l"J''l'l 1i 

.:::!t. QJ ,I .q 

rl'U '1'1 '.i'l"I l'l"J''l'l 1i: 
d

'1
9'aJ 3',=!! I 

'l'J'U'l'l \ol'.i'U 'il1tlf;lml'11'U11'Ji'l{l'l'J'U 

'IJ1\ol'l'J'Uff�ff1J 

,:r tY ,hH' u rt:IJ � rl 

'IJ 1 \ol '\11 'U ff�rt'1J 'il ltlfll'.i � 11 'W'U {I l'U 
,::i, QI ,I .q 

ft''U'l'l'.i'V'W"J''l'lli 

.-=:::i, aJ ,I .q I I 

rl'U'l'l '.i'l'ljl'J"J''l'lli \91 El'l1'U11'J 

'i\'7muMil1vr1-:iVJ'U�'il1'l,nl1m1i11J-:iY1:1J\91 ru 1uiuil ('11'W11'J) 

.. I -=i :'1 , Ji -=:t � 

'11 l.J1 cJl '11 \,j1J '.i� tl'el 'U-:J 'lJ fll'.il-:J'Ul 1J 'U ft'1'U '11 'U-:J 'IJ 'el {I {l'lJ f71'.i l {l'U 'U 

Yll.Jll'J! '11\91 

3, 8 

6 

7 

4 

2563 

19,092,176.00 

2,852,168.82 

31,488.22 

579,220.62 

22,555,053.66 

174,481.19 

77,956.27 

129.48 

1,297.55 

'l.J1'\11 

253,864.49 

22,301,189.17 

30,513,014.11 

(1,605,240.98) 

(6,606,583.96) 

22,301,189.17 

7.3087 

3,051,301.3997 

2562 

22,316,087.00 

2,757,044.48 

1,473.34 

596,125.86 

25,670,730.68 

232,405.39. 

83,238.63 

221.00 

1,409.21 

317,274.23 

25,353,456.45 

27,949,401.61 

(1,277,566.35) 

(1,318,378.81) 

25,353,456.45 

9.0712 

2,794,940.1528 
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"c'I "" V _"f'. 
mN'l'l'I-H1J\il'l'llQl:1' DIVIDEND STOCK 'l'i'W1:::m:m1u'h!Ni;1 

q q 

QJ "' 

ru 1'W'l'l 31 llJillfliJ 2563 

fl Ti 11 'ff \il-;111 c11;1::: 1; cJ\il 111,,11;1-:i'l'J 1,,1 'I i'm1 i \il fl� :JJ \il 1 ml 'l'::: lil'l'l 'UeN11u 1;1 -:J 'l'JU l rn::: \ill rn.J 1::: lil '1'1 'UeM � \il fflr'l m 'l' :JJ 

V V d ,=t 

'l'iil fl'l'l'a'l"H'J'il\il'l'l::: !1Jtl'h! 
V v 

ttmrnm.1 
. ., 

.::9, Q/ 0./ rl 
'IHJ'IHlff\il';i'VW 

mA l'W 1 ii�m'Hl''W!l'lfl uii::: rmt·m:m 

'I.JjlJ'Vl mi�1l'W'11 �'W 1vH !'1rn11fl' 'illtl� (:iJm'li'W) 
� 

rrn-:iVJ'W'n:iJ 1m-:if1'!1-:ivl'Wpw 1mr1:iJ'Wlrl:iJ �ii(] 

'I.JjlJ'Vl �'Wll'li 1erni-:ii1 'illtl� (:iJm'li'W) 
� Q.J QJ r! 
!-;J'h!'l'l'W!!il::: 't'li;J fl'l'l'J'VW 

a. OJ d ,:::,1 d rl rla. cl o QI 

'IJ'j1J'Vl !'\l !ellJ 'Vl !'W'Vl!1el'afi !"lieJ'J1fl'l"lifl' '\llfl� (lJr'!l'li'W) 

'I.JjlJ'Vl l'l'1fl")fl'� fieJ1'Uel!'J'lZ'W 'illtl� (lJr'!l'li'W) 

1JjlJ'Vl j�m 'illtl� (lJ11l'li'W) 
� Q.J ' 'V u1 m n rn tt m mnn 1-:i 

'I.JjlJ')ll oJhnri' 'il1n� (lJ'111'li'W) 

'Yltl-.l-;Jl'W!!i;J:::fll'.iil'JWuiilfl 

'I.JjlJ')ll N�lil l'l'l�l 'illtl� (lJ'l11'li'W) 

'I.JjlJ'Vl 'U\il'Vl. 'illtl� (lJ11l'li'W) 

'I.JjlJ'Vl 'Jl'li nf tJ 'illtl� (lJr'!l'li'W) 
"" d 

'YllW'lltl 
a,,OJ .<:::1..::1. rl o OI rnll'Vl "li'l'l eleJcJ('l '\llfl� (lJ'111'li'W) 

'I.JjlJ'Vl mri'1 ic1'Wl"IIL!�'W'11 'illt1� (:iJ'l'll'li'W) 
V V � V d 'YIWl'W lel1H 't'il'ail'l'l'a'Yltl 

'IJ1ll'Vl i�ei::: L!'Vl('l'Vl'W:iJ nf 11 'illtl� (:iJ'l'll'li'W) 

'IJ1ll'Vl �'IJ'IJ�1!e)'Ji!e) fieJ1'Ueit'J'lY'W 'illtl� (lJ'l11'li'W) 

5,000 

68,100 

16,300 

12,900 

43,900 

33,600 

88,400 

128,100 

6,400 

36,300 

13,400 

12,300 

42,900 

282,500 

276,500 

('1.Jl'Vl) 

2,599,420.00 

862,500.00 

864,870.00 

872,050.00 

5,469,130.00 

1,677,000.00 

1,514,550.00 

1,663,200.00 

614,380.00 

584,136.00 

584,136.00 

2,810,800.00 

1,062,400.00 

1,125,300.00 

623,100.00 

2,151,900.00 

661,125.00 

1,490,775,00 

1,228,720.00 

570,650.00 

658,070.00 

13.62 

4.52 

4.53 

4.57 

28.65 

8.79 

7.93 

8.71 

3.22 

3.06 

3.06 

14.72 

5.57 

5.89 

3.26 

11.27 

3.46 

7.81 

6.44 

2.99 

3.45 

-=i , Ji -=:t � 

'11 l.J1 cJl '11 \,j1J .. I '.i� tl'el 'U-:J 'lJ fll'.il-:J'Ul :'1 1J 'U ft'1'U '11 'U-:J 'IJ 'el {I {l'lJ f71'.i l {l'U 'U 
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f1el�'IJ'W!UA'Yl11;1tf DIVIDEND STOCK �'1-.!1:::£J:::£111'U'Wl>-nl 

�u1.h:::neim1m1:::1i£JAi�'WlN'l'l'W 

OJ "' 
W 1'1-.!'l'l 31 llJfllrll-1 2563 

fl7 '.ill irn �'.i 1 m'l::: l� l:J\il t1'W i,'N'Vl'W, i'n 1'.i \l \ilfl� 1J \ol l 1J'U 1::: !fl 'Vl 'lH.l �l1'W 'ft �'Vl'W ll 'ft::: \oll 1J'U'.i::: !fl 'Vl '\J eM el \ol inn fl '.i '.i 1J 
'l 'I 'I 'I 

' � � ai. d 
'll'Wtr �!!fl::: rn'iJm,rntr 

��· V <v d 
'Uel� ! 'lftf1'W\ll1!!fl:::!1'lf ilW'YI 

J. Q.I Q,I ,I 

'b'el'n ft fl'\11':i'l"W 

1i�1J'Vl ft1191f-:i 1nm'1£ ('lh:::rnfttvw) �lfl\91 (:JJ'111'b'l-!) 

"" "" 
'IJ1f11'Hil'Vfl:::f1'il 

'I.J�'hl'\11 rll'Jl:JJ'fl'b'lil'W �lfl\91 (:JJ'111'b'l-!) 

:i11n'ilm11n1;1\ll1 
q 

V OJ 
11l-Jtt'Wtl'Ultll 

q � 

i'LitrlflqJ!!tfA�fl'l'lfi 

'IJ5'hl'Vl ftlt:11rri fle11'1.Jm1o;u �1n191 (:um'b'u) -w2 

11:t.Ji'UtrlrlqJ!!l:rA�ff'l'lfi 

<v v d <=I 
11:t.J '11 fl f)'V11'Vf £J'ilA'l'l:::!'IJ£J'W 

11l-J!�'Wfl�'l'l'W (1lfll'l'l'W 20,805,223.14 'Ul'l'l) 
q q 

'11 :JJ ll'J! '11 \9,j'Ll '.i::: fl el'IJ � 'IJ fll'.i !�l-! ! � l-! ft1l-! '11 �-:! '\J el -:i-:i 'IJ fl 1'.i !� l-! � 

78,300 

15,300 

20,800 

58,000 

1,200 

('Ul'Vl) 

642,060.00 

642,060.00 

1,399,950.00 

1,399,950.00 

122,720.00 

122,720.00 

2,073,500.00 

2,073,500.00 

19,082,336.00 

9,840.00 

9,840.00 

19,092,176.00 

19,092,176.00 

,,, 
'Hll:Jft:::'Uel-:!

3.36 

3.36 

7.33 

7.33 

0.64 

0.64 

10.86 

10.86 

99.95 

0.05 

0.05 

100.00 

100.00 
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'::'I "' ., _'f. fHN'fJ'k!IU�'Ylltltl' DIVIDEND STOCK 'l;Jm:::£J::ml1u'k!Ntl

' 
.., "' 

W 1'kl'YI 31 v:Jt!ltUJ 2562 

"' "' i,, � ' .I fll'i I I ff�..:i 'il cli'I::: !'El 1.J�!..:J'l-li'l..:J'l'J'W 'lff)l'i 'i)� fll;J :W\PI 1:Wu'i::: Ill 'VI 'llfN'!l \P!t'l'1i1 fl 'i 'i :W 

OJ OJ d .q 'l'itlfl'Yl1'VUJ��'Yl:::11.JEJ'kl 
., .., 

'l;J'kltl'l'iity 

.., .., d ' _ I 111 111tll�'Htlfl'Yl1'WEJll'l'i.:Ju1:::l'Ylrl !'Y1£1 

fi'kllfl11 

'fi'Wlrll':ifll .:Jl'\11'1"1 ,hfi� (:1Jll1'li'W) 

'fi'W7tmn1.:i'l'Vlu i,fi� (:JJll1'li'W) 

u1i'VI vhr1nivl11'W'Wl;IJ'1fl1'LJ ,i,fi� (:1Jll1'li'W) 

mr1 i'k! it1ihn1tl''I-H'Yli'l11t1:::m1�e1m1 

u1i'Vl 1rn�11uGJ1 fl'W 1vlf 1°1rnfhr li1n� (ll'l'il'li'W)
. " 

. 
u1i'VI fl'Wr1'111eri,�.:iff i,fi� li1fi� (ll'l'il'li'W) 

.c:::i. OJ OJ d 
1-:J'kl'fJ'kllltl:::'Hti fl'Yl1'W£1 

-=:. 121 cl ·.::t cl rl rl-=t d o a..1 

'IJ':i'.1:J'\11 l'il !'eJlJ '\II l'W'\1111tl':irl l'lftl':i1fll'lfff 'illfl� (ll'\11'li'W) 
..:::i. QI .::t..:::i. -=::t 0 QJ 

'IJ'jlJ'\ll 11'lf'fi1'W'1ff'lf.:J 'illfl� (ll11l'lf'W) 

1.J1H'VI i�m li1fi� (ll11l'lf'W) 
� Cl.I t V 

1.J1fl111Ul'l'iillfleltl'1H 

1.J1lJ'VI '1'1"1'1tl'W 1i1.fi� (lllll'lf'W) 

'f'!-a.:J.:Jl'kllli:l:::mfil1qftliilr1 

'IJ1lJ'VI 'IJ1.:J'il1fl trnf-iJe111sJr'W ,j7r,i� (llrfl'li'U) 
"' d 

'WlW'lfEJ 

u11i'VI hu'Wff'W ,j7fi� (ll'11i'lf'W) 

_1 --=l �, I Ji .q J
'11 lJ1 m '11 �u':i::: fl tl'I.J ,:i 'IJ fl1':i I .:J'WI lJ'W ff1'W '11 'W ,:i 'Uel ,:i ,:i 'I.Jfl1'j l.:J'W'W 

10,200 

35,700 

14,600 

5,300 

19,300 

67,300 

229,500 

115,100 

94,900 

61,000 

19,800 

(1.11'\II) 

3,790,920.00 

1,774,800.00 

592,620.00 

1,423,500.00 

2,487,500.00 

1,213,700.00 

1,273,800.00 

3,880,485.00 

1,352,730.00 

1,457,325.00 

1,070,430.00 

474,500.00 

474,500.00 

1,506,700.00 

1,506,700.00 

1,291,950.00 

1,291,950.00 

16.99 

7.95 

2.66 

6.38 

11.15 

5.44 

5.71 

17.39 

6.06 

6.53 

4.80 

2.13 

2.13 

6.75 

6.75 

5.79 

5.79 
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'::'I "' ., .'I'. fHl..:l't'J'UIIJP!Vlli:'Hr DIVIDEND STOCK 'l:lm:m:::t1l11J'Uflr.'I 
.I ,. "' ..:iuu1:::miu11t1a:::mt1P11..:i'Ua..:i't'J'W 

.., ,. W 1'1-l'YI 31 l!Jtllfl'.IJ 2562 

"' "' , " � ' ., fll'j ll 'ff \ll..:i'il m, :::rn l'Jllll..:i'l.rn ..:i'l'J '\.l 'lffll'j ll\ll fl') l.J\lll l.Ju 'i::: !fl 'l'1 'Utl ..:i� \ll 'ffl'n fl'j 'j jJ 

A 01 aJ r1 0 ' 

'l>'el'l-HlflVl'i'VH'J 'ill'U'J'U'l:'i'U'JcJ 

QJ Q.J oC\ IV d 
'1"19"'1-l llltf ..:I 'l'il'Ul'Yl'J'l"I ti 

. u1livi rnvl ('1m11rn'W�) i1fl\ll (:1.J'Hl'lf'W) 
.<:l':t. aJ d .c:1  a Q/ urnvi rn:1.J u li'I ,nn\ll (:1.Jln'll''W) 

u1livi tllleJ::: U'l"lft'Vl'U:IJ ni'iJ '17fl\ll (:l.ll11'll''W) 
.-=:t, Q.I 

• t::!/4� !J} r/ 0 Q/ urnvi r rrna191rn1ff ,11n\ll (:JJ'Hl'll''W) 

u1li'Vl fJ'm«v i1n\91 (:1.J'Hl'll''W) 
t <i' et. ,=:i, d 'll'Wff ..:llltl::: I tl'ilff�fHr 

u1livi vi1mmi'l'cJ1'W '1vic1 i1nfl (:l.l'l-11'll''W) 
IV .c::\. Q.J. d QJ d 4. °' Q.J .c::\ Q.I' d fleJ ..:i viu -n irn ff ..:i m1 i1Y11 'l"I t1 ua::: rm ..:i Y11 ff� l'l"lel m1a ..:J 'Yl'W I ue1 ff ..:i m1 iivi1'l"lt1 

. . . 

'1'11ff\lll�t1nTrn-:JV1'W1'UftV1TinT:il'lfle)fl,:j'l'l11:1.J'Vl1''1'l61'1'1:1.J'il'b' . ' 
a., u d r::: '11 

�tllPl'l'iflfl'Yl1'1"1tl 13:J-I !el !el 
v ,=:i, cv d t V 

elff..:l'l'il1il'Y11'1"1t11La:::flelff'H� 

u1li'l'I e1eJm1 ;uir'11H �namrtlirl'u'l'l i1nfl (:l.l'l'il'll''W) 
u v d  .c:::t 11 '.IJ'l:'i a nm 'l"I t1 'ilPI YI::: mt1u 

11:J-1!1'1-la..:l'l'J'W (1lfll't'J'W 23,241,970.01 Ul'YI) 

Mmm'V!\llu1:::ne1u..:iun1111u1�uri1u'l'l�..:i'UeJ..:i..:iun1111utl ' 

19,500 

83,100 

305,600 

396,500 

44,800 

18,800 

205,400 

59,000 

' "' :Jjftfllc)\91]j'j'j:IJ 

(UlVl) 

5,153,042.00 

128,700.00 

1,886,370.00 

1,381,312.00 

1,030,900.00 

725,760.00 

1,471,100.00 

1,471,100,00 

2,002,650,00 

2,002,650.00 

257,240.00 

257,240.00 

22,316,087.00 

22,316,087.00 

nwa:::'lle1� 
' .. lJftflll-:J'UM'VJ'W 

23.09 

0.58 

8.45 

6.19 

4.62 

3.25 

6.59 

6.59 

8.97 

8.97 

1.15 

1.15 

100.00 

100.00 
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'c'I "' . V _., f)el'1'1'1'Wl1Jl>l'Vlltll:T DIVIDEND STOCK 't'l'W':i�u:m11uum1 
. . . 

'11.Jfll,':i'Ull>l't'J'W 

tt1M½'viliimi)WJ'W� 31 llJimuJ 2563 

'ncJ,�'il10fl11'M'l'J'W

·nv Mi�m!mrn
,, 

':ilcJ,��'elfllticJ

':i1m1vM
I 61 'J/f fl1 l'lf'illcJ

I "' o, f111i':inJl'WcJlJOlH�Ol':i

ri11i':inJl'WcJ1Jt�Hlftrlfl'lh� tcJ'lflJ
"'"' 

I ,c:1· d fllli':inJ!'W l.llJ'WlcJ'l'l�! 'IJ cJ'W
I .  ,=:I .c:::,, .c:I fllli':inJ !'W cJlJ'J'lfl'lf'lll

mih1uM

ri1'l��1cJt'W

':i'JlJfil 'l -ff�lcJ

-awM'il1nm':iM'\IJ'Wir'Vln

':ilf.Jfll':if111 ':i ('1J1�'1'1'W)ff'l'lli'illfll1'W,M'l'l'W
' ' ' 

':ilcJfll':if111 ':i('Ul�'l'l'W}ff'Vlli�lfl� �'W 'il1fll1'WM'l'l'W
' ' ' 

':ilcJf ll':i 'Ul�'l'l'Wff'Vlli� cl� 1i,j!fl��'W 'il7fll1'Wrl�'Vl'W 
'I q . 'I 

nm, cJf)l'j 'U ,� 'l'J'W ir'Vln 'il 1fll1'W" � 'l'J'W � !fl� �'W!l '1�� cl� 1i,j1 fl� �'W

'HlJlcJlr'l\9)
3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

883,896.72 

4,591.35 

888,488.07 

497,432.05 

7,337.16 

15,324.17 

35,000.00 

688.70 

900.00 

556,682.08 

331,805.99 

'IJTl'l

(4,832,847.01) 

(787,164.13) 

(5,620,011.14) 

(5,288,205.15) 

2562 

885,625.61 

8,361.63 

893,987.24 

458,240.00 

7,771.79 

15,588.49 

35,000.00 

221.00 

200.00 

517,021.28 

376,965.96 

114,367.01 

(491,684.86) 

(377,317.85) 

(351.89) 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 16



�, "' !V .Of fHl-:t'YIUlumrn.ra DIVIDEND STOCK '11'1,,!';i:::t1:::t1l11JUN't'I 
. . 

-:tlJllff�-:inl';il'U�tlUll'Ui'l-:t�U'Yl½''V'l�ey'Ylfi 

1;ll'l1'illili'Wey�1U� 31 l!Ji'llfl:1.1 2563 

fll';jliii:JJ�'W('1\olM)1'Wfl'I-J'Ylf'V'IV"!'VITI,llf1fll';jfll!U'U'1TUL'U':i:'1111'1il 

rn:1MeyV1n,J1f1m':iM'l'J'U 

';jlf.Jfll':ifll 1 ':i('Ul\ol'l'J'U)"!'VITI�!fi\ol �'U ,J7f1i�'U'1'1'1'J'U 

':i1Vf11':i 'Ul\ol'l'J'U"!'VITI� ci.:i 1li1t1\ol�'U ,J7f1t�'U'1'1'1'J'U 

f11':i'1 \ol rl.:Jey'Vln 1 u ff'U 'VI 1'V'I cf ey'VI TI ,J 1f1f11':i fl 11 'W 'U '1 l'U 

cl Jf d � !II,, !V"I • 
, 

• '.:'I fll':il'V'l:IJ'U'U( 1:1 \olrl.:J)'U�M'l'J'U'VI l\ol':i'IJ,Jlf1�tl 'eJ'l1'U'JVB.:J'l'J'U 'W':i:'11'Jl.:J1J 

l,JBri1ml1vr1.:i'l'J'U�'ll1v1u':i:'1111.:iTI 
. . 

:JJ a ri T11 il 1 vr1 .:i 'YIU vii lJ 'lie1 flu 1 u ':i :'1111.:i iJ
� ' 

..:t A -=l d lil 910.1 �..:!I , 

f17':i!'V'l:IJ'UWJ''Vl'li'U'eJ'1'1'J'U'VI l\ol':ilJ,llf1�tl'eJ'l1'U1V'1.:J'l'J'U 
� A � QI rl �GI I ';:II f11';il'V'l:IJ'U'U(BmM)'U'eJ.:Jff'U'Vl':i'V'IVey'Vl'li l'U':i:'1117.:Ju 

ff'U'Vlf'V'l6ey'Vlilli'uil 

·flu 'Vlf 'l'IUrJ"Ylntlmvil

f11';j I tl� V'W!! tl't'l .:i 'lJ 'eJ .:J 'ii l'U 1'U '11 U 1 VM 'Vl'U 

(:JJ1:lfl7'11'U1VB: 10 'Ul'VI) 
� 

'11u1v1:1..i'l'J'U w 1'ulli'uil 

1.J1f1 : '11U1V1:l.:J'Vl'Uvi'U7V1'U':i:'1117.:Jil 
- . ,  

. .  " CJ.I ' ,=I, QI .::!I .::!I 1 ' '::'I '11f1 : l:l'W1V'1.:J'l'J'U'Vl':ilJ"ll''eJfl'W m:'1111.:Jll 

'11U1Vft'1'1'J'W w 1'W'U'11Vil 

... I � �, I � � � 
'11 mm '11 \olll 'J: f1 'eJ 'lJ .:JlJ f17':i !.:J'U! u'W n'1'U'l1 'W .:i 'lJ'eJ .:i .:i 'lJ fll':i !.:J'U 'W 

'Ul'VI 

2563 

331,805.99 

(4,832,847.01) 

(787,164.13) 

(5,288,205.15) 

2,283;810.28 

(47,872.41) 

2,235,937.87 

(3,052,267.28) 

25,353,456.45 

22,301,189.17 

'11U1V 

2,794,940.1528 

262,324.2667 

(5,963.0198) 

3,051,301.3997 

2562 

376,965.96 

114,367.01 

(491,684.86) 

(351.89) 

8,921,950.09 

8,921,950.09 

8,921,598.20 

16,431,858.25 

25,353,456.45 

1,777,628.7501 

1,017,311.4027 

2,794,940.1528 
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n0si'Y1u1tl�mElir DIVIDEND STOCK 11m:::u:::u11ifuwtt 
q q 

sium-:::1mi�uir� 

i:rmtuiliw:r�1u� 31 llJtllfl:JJ 2563

m:::11 mlw n� 'il 1nn'il m·nJ � 11u1.-1 .:i11.-1 

flTH'l ffr1.:i 11.-1n1.-1 'V]'j'l"l vey'VlTI 'il lflfll'.i �11 u wn1.-1 

•1H 'IJ fl '.i::: 'Vl u fl 11 l'l � l'l .:i ey'Vl TI 11.-1 n1.-1 'Vl -r'l"l vey'Vl TI 'il 1flfl11�11 u 1.-1 .:i 11.-1

1 'lfi �1.-11�1.-1n�ey'VlTI '1 l'i':u 1'il1fl(t fl 1l 11.-1)n 'il m1:u� 11u1.-1 .:i 11.-1 
� 

"' ""' 

m 1 'Ii m .:i 1.-1 m VJ 'W 

fll'.i 'UllJi�'W l'l'1'JIJ'W 

.d. ,,¾ 9 ,J � ,.0( ;f 
fll'.i(l'l"l:U 'U'W)l'l � l'l '1 ! 'W ti fl'l'l'W 'il lfll'1'W1J'Wi'-HH!rl::: � el fl! 'IJ IJ 

.J. .Ji  9 ,J � 
f ll'.i(l'l"l:U 'U'W)l'l � l'l '1 ! 'W � fl'l'l'W'illflfll'.i 'UllJ!.:J'W l'l'1 'JIJ'W 

.,;,, ,Ji  9 ')) ,J � �  
fll'.i!'l"l:U 'U'W( l'l�l'l '1) ! 'WI 'il 1'1'/'W 'il lflfll'.i'liell.:J'W l'l .:J'Vl'U 

' 

� � 

9 ')} ,:::( Q/ ,:51 ,:!_i I 
fll'.il'l �M 1 'Wl 'il 7'1'/'U 'il lflfll'.i'.ilJ '!iel rl'W'l'l 'U 11JM 'JIJ'U 

.c\ d/  9 '9"' " 'fll'.il'l"l:U'U'W(l'l�M) !'Wrll !'lf'illlJrll.:J'illlJ 
.c\ di 9 """"' \Jj ,., ,., ' fll'.il'l"l:U'U'W(l'l�M) !'Wil1ldl.:J'W !�rll.:J'illlJ 

fl mvl:u :ff u( l'l� l'l .:J) t 'W'l'l d nu tu 

'.ilcJfll'.i(fll l '.i)'Ul� 'Vl'U ft'VITI�!fl� :ff 1.-1 'il lfli�'W l'l.:J'Vl'W 
' ' ' 

'.i71Jfl1'.i 'Ul�'Vl'W ft'VITI� 5-:i '1�1n� :ff u 'illfli�'W M'Vl'W 
' ' ' 

11un�ey'Vln1 fl1l1 un'ilm1:u�11u1.-1.:i1u 

m:::11m1'Wft�'illflfl'ilfl'.i'.i:U'U�'l'lll1'W 

fll'.i 'Ul lJ'l'l'W 1 IJM'JIJ'U l 'W '.i :::'1111.:iTI 

m1i''IJ ;el n1.-1M il 11Jl'l.:iVJu 1 m:::'1111.:iTI 

11un�ey'Vln '1 l'i'm'il1fln 'il fl'.i'.i:U i �'111111.-1 

11uN7fl1i'W7m11�:1Auey'VITI 

11uv-J1fl1imm1 m 11.-1\li'uTI 

11uv-J1fl1imm1 m 11.-11lmcJTI 

'11 :u 1 m '11 \lJ 1l '.i::: fl el 'IJ .:i 'IJ fl 11 i� rn �'W ri11.-1 '11 � .:J 'U el .:i .:i u fl 11 i� u d 

'Ul'Vl 

2563 

(5,288,205.15) 

(34,761,353.78) 

32,365,253.64 

(30,014.88) 

16,905.24 

(57,924.20) 

(5,282.36) 

(91.52) 

(111.66) 

4,832,847.01 

787,164.13 

(2,140,813.53) 

2,283,810.28 

(47,872.41) 

2,235,937.87 

95,124.34 

2,757,044.48 

2,852,168.82 

2562 

(351.89) 

(23,743,245.48) 

16,461,439.63 

13,364.41 

(572,399.41) 

232,405.39 

(45,738.60) 

52,084.32 

221.00 

481.94 

(114,367.01) 

491,684.86 

(7,224,420.84) 

8,921,950.09 

8,921,950.09 

1,697,529.25 

1,059,515.23 

2,757,044.48 
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'::'I "' " ."I' fHl<l'IJ'IH1J�'l'lli:Hl' DIVIDEND STOCK 'l;!m�fJ�fJl'J1J'WNt1 

!ii � .c:::I, 0 <v 

'U0\jtl'YINfll<Jl<l'W'Ylinflt)J 

ill'tt�'IJVi'W'tYf fJ'W� 31 vltllfl:11 2563 
. . 

'I.Jl'Vl 
. ' 

rl'11ifuu�u-ey\PI 

1ul'i 31 loJmm.J 

'ffl'l11'JJ'11\Pl\91-:JIIM'l-ll'i 

"' dl 

24 'l'H)fl''ilfllc.l'I-! 2560 fl-:J 

2563 2562 31 loj{llfll.J 2561 ****

')} O ,=,, I I 

'UellJl'lNl'lfll'.i\Plll'l-!Wll'I-! (\llel'l1'1-!1c.l) 

l,jl'l�l'l1'W1c.ll'l<l'VJ'l-!l�:W!'.if1 

l,jl'l�ll,1'1-! 'Vlf"WV'q'VlTIJu!J 

1" 
"' 

'.ilc.l \Pl('Ul\Pl'VJ'l-!)'il1f1f1'ilf1';i'.il.J'tN'VJ'I-!

1" 
"' 

'.ilc.l \Pl'illf1fl1dl'l'1'VJWJ''Vlli *

'.ilcJf11'.i rl1 l '.i('Ul\Pl'VJ'l-l)'q'VlTI� tn\Pltm,m1ua-:iVJ'W **

'.ilc.lfll'.i'Ul\Pl'l'J'W 'q'VlTI�cJ<l l:Ulf1\Plt'I-! 'illf111'Wl'l'1'VJ'I-! **
. . 

'IJ1\Pl'l'J'l-! 'illf1f1 'ilf1';i'.il.Jl'l<l'VJ'l-!'1'1'1l,1'1-! 

lJl'l� 1 i1u 'Vl f wv-ey'Vl Tiu m vu 

5 \llHff 1'1-! 'Uel<l 'Ill \Pl'VJ '1-l 'q'Vl TI� el lJ l'l �11,1''1,! 'Vl f w V'q'Vl TI tl 1m � cJ'.i �'l1i1-:iu (%) 

5 \ll'.i 1 'ff 1'1-! 'Vl 7-:J f11'.i t1'W � 'fflflt)j II l'l � off el l,jl'l U '.i� f1 el 'IJ 1vi l.J l�l.J� 'fflflt)j 

l,jl'l�ll,1'W 'Vl1'W1J'q'VlTIUl'llc.lU (i'l-l'I.Jl'Vl) 

5 \ll'.i 1 'ff 1'1-! 'Uel '1�11 ;�lc.l'.i 1l.J � el l,jl'l �11,1''1,! 'Vl 1'W V'q'Vl TI tl 1m � cJ'.i �'11 i1-:iu (%) 

5 \ll'.i 1 i1u 'Uel -:i1 w 1 J 'ill 001'.ia-:i'Vlu '.i 1J.J� el J.Ja �, i1u 'Vl r w v.r'VlTI 511 u � c.l'.i �'11 i,-:iu (%) ' � ' 
' . 

Q.J I 0 Q./ d. I O Q.I .d_ A 

el \ll'.i 7 'ff 1'1-! 'Uel<l 'il 1'1-! 1'1-! fl 1l u l'l c.lfl 1-m 1'11'1-! f1 'Uel <l f11'.i 'lfel 'Ill c.ll<l'I-! l'l <l VJ 'I-! 

'.i�'l1i1-:iU�ellJl'l�ll,1'1-!'Vl1'W1J'q'VlTitl11u�c.l'.i�'l1i7'1U (%) ***

91 � ,:::,,, 

'Uell.Jl'll'W:W\lll.J 

* rll'W1W 'illf1\ll'l-!1'1-!'l1'W1c.l� \ll'l1'Wlc.l!lJ11;11m �c.l'.i�'l1il<JU

9.0712 9.2437 

0.1100 0.1610 

(1.6102) 0.1011 

(0.2623) (0.4346) 

(1.7625) (0.1725) 

7.3087 9.0712 

(22.74) 

22,301 25,353 

2.39 2.41 

3.82 4.17 

313.04 158.58 

** eu'el]Jl'l �el'l1'W1c.l�'.ilc.l'17'1-!ell'il l:1.11�'1-! lUl'I-! 'nft''Vll<ll�c.l1f1'1-! f)'IJ fll'j lU�c.l'l-!IIUl'l<l 1 \Plc.l'.i1l.J'Uel'1'.ilc.lfl1'.i fll l '.i'J1jel'IJ1\Pl'l'J'I-!

d.e. J I d. Ji. I JJ. I iJ IQ.I Q.J 

'il lf1f11'.i l'l <l'l'J'W 'Vl l f1 \Pl 'IJ'I-! l 'W '.i �'1111-:JU l'I-! el '1 'ill f1'151'1l 1l'l l 'Uel '1'.i 7 c.lfll'.i 'lfel 'Ill c.l'l1'1-! 1c.ll'l<l'VJ'l-! 'I-! 'I-! 'IJ'I-! el �fl 'IJ fl 1ll.J N'I-! N1'1-! 

'Uel -:i11f11\ll a 1 \Pl'IJ el -:it11-.1 a-:i VJ u 1 u 1 � TTi1-:iu 

lrj I Q/ ,e::,_ ,:::,,, 9 t,, OJ '3).:::o. J{ .e, ')} d ,Jf, .:'! 

*** !l.J'l-!'IJ'.i1l.JM'l-!Nlf11i'l-!lfll'.i 11\'l�l<l'l-!l'l<l'Vl'I-! !'W\ll1'ffWWll'l5l'1'1-! lll'l�fl1'.i'lfel'Ulc.ll'1'1-!l'l<l'Vl'l-!\llel'11U'l-!'.ilc.lfl1'.i'lfel'l1'.iel 
'I l!J u 'I 

A I '3/A .,,g
lrj

l ..r::'l Jf1 ,:,,iQJ ,:I! ,:I! ) .d.Q/ )J_,:I! 
'Ulc.ll<l'l-!l'l<l'l'J'I-! elc.ll<lll'Vl 'ilH'li<l !l.J'.i1l.Jtl<lfl1'.i'lfel ! \Plc.ll.J'fft]jt)jl'Ulc.lfl'l-!'11'.ielfll'.i'Ulc.l ! \Plc.ll.J'fft]jt)jl'lfelfl'I-! 

10.0000 

0.1882 

(0.6883) 

(0.2562) 

(0.7563) 

9.2437 

(9.05) 

16,432 

2.11 

4.05 

279.33 

**** "1'ell,Jl'l'Vl7-:Jf11'.il1u�rl1r1t)J'ffl'l111N1\PI 2561 1:ilmmrntmt1ml'it1unuuiw1 11o1t<lel-:J'illf1 iirnm�t1�11mut)Ji�uoi1TT�-:iu 

A d ' Ji A ,J 

TT m t1m 1oJ1l 1 � o el'IJ -:iu m 11-:iwuu .r1uTTu -:i 'IJ el-:i-:iu 0111-:i1-.1 u 
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fHM'l'l'W!UA'l'lll:ifl DIVIDEND STOCK 'M'l-.!1:::rJ:::tlTJ'U'Wl>Hl 
. . 

'tnnm'ttvJ1h:::no1Js11Jm1i�u 
fll'l1f'IJUt'Wl;J'A1'W� 31 vJ�lrl'l-J 2563

,.., "':'I "' v .'I'. 1. �f)1JW:::'IJOs!f)0,1't:j'W!1JA'l'll�fl DIVIDEND STOCK 'IJ'l-.!1:::t1:::£JTJ1J'Wvrn

flel-:l'l'.J'Wlil�'Vll�TI' DIVIDEND STOCK 11'1-J'J�l'J�l'J71UWH'l ("fleM'l'.J'W") \l�'Vl�!1Jl'J'I-J!�'Wflelsl'l'.J'W'.i1:Uf1'l.Jfl711Ml'W
o QI QI QI rl QI 111 rl J OJ d. ai. i::::l.o ..::::i. 

r1ru�mrnfll'.ifllfl'l.J'l11;lfl'Vl'.i'V'Wll1;l�\911;ll�'l11;lfl'VlH'W ("fl.1;1.191.") !lJel1'W'Vl 24 'VH]f!"\lflll'J'W 2560 :i.J\ll'W1'W!-:l'W'l'.j'W\l� 

'Vl�!iJcJ'W 1,000 l11-Jm'Vl (11ti-:i1�'W 100 l11-m1-hcJM'Vl'W :u1;1ri111il1v1;1-:i'Vl'W1;1� 10 'l.Jl'Vl) 'l.J1IJ'Vl'l1ftfl'Vl1'1"1Vll�fll'.iflel-:l'Vl'W 
q 'U q q 

'Vll�TI' i1n� ("'l.J1IJ'Vlll�fll'.i") 1�'WN1J�fll'.iflel-:l'Vl'W 1rn�Timr11'.im-.'lfl"1elmrn1 i1n� (:um'b''W) 1�U'WlcJ'Vl�1iJcJ'W'l1'W1cJ 
cu q q q 

1;1-:i'Vl'W 1�vliTimtrnm-:imw i1n� (:U'111'b''W) 1il'WN�1rnr1m.h� !cJ'b''W'Uo-:ino-:i'Vl'W 
q q qJ qJ q 

d Q/ 11 .d:! I llJ Id O 
')' ')" d ')' 9 91 QJ flelsl'Vl'Wl1J'WfleM'Vl'W'.i1lJ1.h�1i1'Vld'l.J'liOrl'W'l1'W11'J1;1,:j'V]'I-J !11;1� !:U:Ufll'M'W�elll'J !rldslfll';i !�l'J:U'W !l'J'l.Jll'Jj;j,:j'V]'I-J l'W'M'WTI'lmu 

q q q q q q CJ 

'llel-:l'l.J1rJ'Vl\l�'Vl�!iJcJu'l'W\9lm�11ifn'Vlf'l"lvmfr1.h�1'Vll'li'Vlmrn�/111el 1911;11�11ifn'Vlf'l"lv 1i:u rn iel �iiif1J11vi'W:lJ'l'W� 
nu�-:ili11m M:u��1m1'Wif'WN1;11911:u11ifmflru'Ylt1mTielfl�'l.J1rJ'Vlll�fll'.if17'11U� 1�vm�cJ'.iel'l.JiJ1Ji\firi�i!elcJfl11!M1;1� 

' !J) ' !J), 

so 'II el -:i:u 1;1 Ti l'Vl f 'l"l Vft'W TI''Vl TI 'U el -.'l n el-:l 'Vl'W 'l mh'W vim TI el fl el -:l'Vl'W el 7\l M'Vl 'W l 'W \91'.i 7TI'l'.i 1111 -:i11il \91 '.i 7TI'l'.i n-:i11il 17-.'l'Vl'W 111-J 
QJ q q q q q 

•

r-J1n 11il1cJ1;1-.'l'Vl'W 'Uel-:lflel-:l'VlU '.i1:U�-:lflel•rn'W ell\l'VllTI'.imrnm'.i hi'�:u11if n'Vlf'l"lv 111 elTI'.im'.i:Ufll'.i"liel 1�vliirruru1'U1cJ q q q q q CJ CJ 

fi'W 111 el:lid m'.i:Ufll'.i 'UlcJ 1 � vliirruru1iel fi'W T:i:urY-:iel1\l1;1.:i 'Vl'W l 'W'M ftfl'Vl1'l"l 6111 el'Vl1'l"l Vft'W t'W 111 elfll'.i'Ml�elflN1;1 l �vn 
q CJ "'  q 

t'WelVl-.'l 'l�elVl-.'l'M�-.'l '11'.iel'MmcJelVl-.'l M m:u�rl1tl'n-:i11-Jr1ru�m'.i:Ufll'.i fl.1;1.\91. n1111-J�'M'.iel 'lirm1rn�mrn'l.J 

d OJ o � 

2. !flW"l'lfll'a'llA'l'llsl'IJOl'Hsl'W

.,'j 'lJ fll';j 11 'W 'U el-.'l fl el -.'l'l'.J'W 'ij �'Vll �'W \911:U:IJl\91'.i:lJ' l'W fll';j d l l'J-.'l l'W 'Vl 1-.'l fll';j 111-J d 1:U � ,:jfll';j � wn:u 111;1� II 1-J 11l61.J� 'Vllsl fll';jj_J t\j'Jf 
� 1h� mft'l i1 � cJTI' mi'll'l'Jf'l"l1Jt)J'Jf l�el 'l 'If 1�1-J i 1Jm:u11 if flfll'.il.J t\J'1f� f m el -:iJ11,J 'Uel-.'l1l1 �l'Vlfti 'Vl cJ 'Wei fl 1J 1fld rn
fll'.i 111-J Mi�'Vll�'W\911:U'M ftfllfltu'YllW�'.i,Jll'l.J'l.J�f)l'M'W � l'W:IJl\91'.i'\Jl'Wfll'.il.Jill'Jfll, 1.J'l.J� 106 1'tel-.'l "fll'.i1Jill'Jffl7'111'l.J

qJ da CJ CJ 

a. t::.i o � ,::i ')) fl 'il fl l'.i 'V1 � l!'W 'W TI'.i fl 'ilm 'l"l l� � l'W fll'.i1;1-.'l'Vl'W" 

. ' 

' ' 

ir'Wq�1'uri 31 19Jmr1:u 2563

"" IJJ 91 � 0 ;:11 IJJ "' ' "' ;:11 d, � 0 "" � ' ;:11 IJJ. I ,:j'l.J fll'.i 1-:l'W 'U el-.'l fl el -.'l 'Vl'W l � 'il � 'Vll!1J 'Will'hl 7 l 'Vl l'J II 1;1�:U'l1 'W 11'Jl-.'l'W \91'.i l!1J'W 'l.Jl'Vl 'li-.'l fll'.i \l � 'Vllsl 'lJ fll'.i 1-.'l'W �-:i fl1;ll1! 1J'W rn \911:U 
q 

1\9ltl 1.l'.i�TI' .,'j'fl 'U el-.'lfll';j IJ�'Vll'.ill'J-.'ll'W l 'W ,Jd�!'Vlft �-.'l1!'W!�elrl17:UTI'��dfl'Uel-.'lN�l'W .,'j'l.J fll'.i 11'W � 1� �'W!rl l'Jf)'l.Jill'hll i 'Vl l'J 
q "' q 

flel-:l'l'.JU Mi�'Vll-:l'l.J fll'.i i'�'Wll, 1J'l.Ji1T!HeJ-:ifltJ'hl �u 1 � mi ,J1;1 'illm'l.Jfl u 111-Jl), 1.J'l.Jill'hll i 'Vl cJ 
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m\91 Hll-1 mn1v-:i1u'Vl 1-:i fll'J 111,.1 �eiei mrn�1.H'rn.h -:i '111"�i'�:1JilvH11J'-:i fll.J 1 ti uilif 'ii 'il'!Jl-1 
" ' ' 

l l-!'J�'\111-:Jil flel-:J'l'.)'W Mu1l.Jl\ll'Jj1l-!fl1'J'J11:J-:J1l-!'Yl1-:Jfl1'Jl1l-lu'IJm.H'rnJi -:i (ui'rnJi -:i 2561) mi�u 'IJ1.Jl'11" �-:iili-rn1J'-:iri1.J
'1 irl1wfrn1.Jfll'J 11u�ilnJ1.J'IJ1Yi1i:1J '1utt1eim:Z-:i1'u� 1 :lJfl'Jlfi:lJ 2562 :1J1\ll'J;y1umn11:J-:J7'W'Vl7-:Jfl1'Jl1'W\?l-:Jflri11 Mf 1.J
mn.H'rnh -:itt1ei 'O\ll '1ttiltrn�ei 'lttilid el'l11lvi1l'VJl:J:)jf)'l.J:IJ1\ll'J'u1l-!fl1d'J11:J-:J1l-!'Vl 1-:Jfl1'Jl1l-l'J�'l111-:JU'J�l'Vlfl' l\911:lbY'"ll-! '1ttru

' " u 

!�l-1 fll'JelTil.J 11:J '1 M '!f\oll 'il'W!�l:J1f11.Jnu51.J1l'V11-:i fl1'J'IJ1Yilll'l�fl1d '1nul-11U01m'Vl1-:J'IJ1Yiflrnfl im\ll'Jjll-1

� -:J :lJ 1\91 'Jj ll-1 fll'J 'J 11:J -:J l'W 'Vl 1-:J fl l'J 11 l-1 u '!Jl.J '111 ij iJ \?7-:J tl 

mm 'i! 1u m n 1 v-:i 11,.1 'Vl 7-:J fll'J 11u; 
fll'J � fl 11:IJ :lJ 1\ll'J'u ll-1 fl l'J 'J 11:J-:J l'W 'Vl 1-:J fl l'J 111,.1 

:IJ1\ll'JJ1'Wfl1d'J11:J-:J1'W'Vl1-:Jfll'Jl1l-! u'!Jl.J'VI l 
:1J1\ll'JJ7'Wf11'J'J71:J-:i1u'V11-:iflm1u u'IJ1.J'Vl l5 

f11'J�fl11:1Jm\ll'JJ7'Wfl1d'J71:J-:i1u'Vl1-:iflm1u u'!Jl.J'VI 22

.,\ mi-:i
fll'JU 1:lJl\ll'JJll-1 fll'J'Jll:J-:Jll-1 'Vl1-:Jfll'Jl1um '1 i1�'W fir -:im fl 
'Jll:J 'hi' 'il1fl'ffWW1�f'11f11.Jl'l f1�1 

' ' 9) 
'il11:Jl'l1-:J'l1'W1 

u u " 

fll'J'W 1m\ll'JJ1u fll'J'J 1v-:i 1u'V11-:im'J 11u i-:i flri 11:IJ 1B eiu�u�tl 1"il r:-1r1m�'V11.Jeiri1-:i1�u md�rl1fl 111� ei-:i1.Jm'J11u 'Uel-:Jflel-:i'l'J'W 
• 

mnh � fl lfl'l iu l-11U iju� 'Vl 1-:J 'IJ q{:i}if 1'11 f 1J fl el -:J 'VJl-l d'"l:lJ !!fl� fl el-:J 'V]l-1 rlu el .:JI� l:J-:J i'V'l 

1dei11,.1 � 26 Til-111fl :lJ 2562 fl. l'l. \91. M'1 M m1mtimrnrn1 mua'IJ�'Vll-:J'IJ1Yirl1'11i'1.Jfl el-:J'l'.)'W 'J1:1Jlll'l� flel-:J 'l'J'W fll'Jel-:J 
1iv-:i i'V'l �Ud �fllr'/l i1 \911:Jbl':lJlfl:)jl.J�'lf 'Vl 'O \91 fll'J M'l'Jl-1 �-:i '1 nBeiuB'IJ�f)l.J-:il.Jfll'J 11u rl111i'meim� tJ�! 1l'l 1'1J1Yi�1i:1J 
'1utt1eim1-:i1u� 1 :1Jm1fi:1J 2563

,::,,, Ill 91 cl ..::::.,, Q.I rl'3} 0 91 
. 

,::,,, QJ d &::I,.<::,, ,::,,, ..::::.,, 9/ ..::::.,, l-:Jl-1 M'l'Jl-!'il�'Jl.Ji !l!'Wbl''W 'Vl'J'V'll:J\9111:J'illl-!1l-!\9ll-!'l'.)l-! 'Uel-:J!-:Jl-! M'l'J'W ill 1'W 'Vlfl el-:J'l'Jl-1 :Ubl''Vl'li '1 'W!-:J'W l'l-:J'l'.)'W M'W'l'Jl-! 'Uel-:J!-:J'Wl'l<l'l'J'W 
'j/ 'JI !l} I I J 'JI 

u 'J� flBl.J �11:l'JlcJ� 1c.1cil011u l'l-:J'Vl'Wlrn� fi 1 '1 i�11:J 1 \911:J\ll'J-:J'Vl-:i�u 'VlmN'Vl'W �1m�ei '1tt1�m;-:u1u M'Vll-!'Wl-1
' ' ' 

'Uel-:Jl'W'V11\9lfi111l-lM'l'J'W 

fl1 l 'J'l11 el 'U1\9l'Vll-! bl''VlTI� il'-:i l"lfl \ol tu 'ii lflfll'JU i'l.J:lJl'lfi l'UeMl1l-l l'l-:J'Vl'W 1ni�mrn fill:J�'!id 'J:IJ'il�i' 1.Jri mrn11 l 'J 'Ul\ol'Vll-1 ru 
'I. q 'll q cu q <IJ q 

1l-!'V11\9lfi1l1'WM'l'Jl-! 

'Jlfll'l'Jl-1 'U el-:Jl1'W M'l'J'W� 111'111-i 11:J '1 rntf 1m � cl� 1-:i.J' 111 'W fl 

"' 9) liJ 9) ' '19) ' f11'J'Jl.Jd'J1c.l L\olll'tl�l'l1 'lJ''illl:J

llJ!V �e!::! cl tq9J r1 3J ;  o & .:£ QI d 91� 'JltJ i\91 \9leJ flll.J 1:Jt1B! llm 11:J L\ol\917:lJ!fltu"Vlfi-:im-:i i\olcJm'W-:iti-:i eJM'J 7Nl'l\91 eirnt 'Vl'W'Vlll 'Vl 'ilH 
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',9}1 QI 9) ,I 9) 
fl 1 'lf'\l l cJrn 1 \ol 1m f1 ru C\'1 fl <1 m <1 

SJ 

f)el<l'l'J'WlftcJfll'hll1'WM\oll:U'l.h:;;maf'J,Jt:]lf1'.i'\llf1'.ilcJM\oll:UlJl\ol':il 40 (4) (fl) i'Wel\ol'Jl!eJcJa:;; 15 'Uel<l'JlcJMnei'U'\1f) 

'JlcJ�lcJ 

m1 i �\il acJ'W'U '\ll!ft :;;mnh :;;mru nwvt 1<1'U ru'li 

t'W n ni \il'Vll<I'l.rnm1'W 111'11'.l'W "l tJmm1�nm1'Li ru'l!�1mel<1'1Z1 "l tJ NlcJ'lihi 11� el<I i �\ila cJ'W'U '\111a:;;m1tJ1:;;mru m1 
0 ' 

.,:Q ,:;:\_ I O e::,. d d 9) QI ,<::I, QI ,I ,J ,::::,_ llJ 3/ I 1 9) ' �I 9/ 
lrnwtJ1:;;m1 'IM:UNam:;;'Vl'IJ\oleJ'\ll'W1'W!<I'W'Vl!f1cJ16Uel<Jm.H1''W'm'Vrn 11'1-!1:'l''W 11cJ 1\il m 'lf'\llcJ ua:;;m1!1J\ol!NcJ'Uel:Ua 
d QI e::,. QI ,;/ ,Je::,. d e::,. Ji .k .d a::). JI ,:=:t I llJ ... I O d ... I llJ 9/ 
!f)cJ1f)'IJ1:1''W 'Vl'J'l'l mrn:;;11'\.! 1:'l''W'Vlel l'\l!f)\91 'U'W 'If <I Nft'Vl!fi\91 'U'W '\l'J <I el l'\l!!\olf)\oll<l !1J'\l lf1'\ll'W1'W'Vl1J'J:;;mru f)l'j !1 

SJ 

m11 �f)a cJ'W'W '\ll!ft:;; m1tJ1 :;;mru m1 t 'W m1 ,fi' \il 'Vl l<I 'IJ m111'1-! '\l:;; M11J f1l'J'Vl'IJ 'Vl1'W ei ci1<1� el L� el<! m1tJ 11J tJ 1:;; :u 1ru m1 
"' "' "' ,. i """' , I"' "' "' �I 91 IIJ, I'Vll<l'IJ'qj'!f'\l:;;'IJ'W'Vlf11\olcJT!iL1JftcJ'W'Vl'W'VIL1J'W\ol'W !1J

llJ91 .e::-. d 
'JlcJ !\ol'\llf1f1l'Jft<l'Vl'W1:1''Vl:li1:1':;;1:1':U (mJ1:1':;;1:1':U 24 'l'l.cJ. 60) 

' ' 

e::,.,,d e::,. JI e::,. d 

'Ul\ol'l'.)Wl''Vl'li'Vl!f1\ol'U'W'\llm<I'Wft<l'l'J'W1:1':;;1:1':u (l'J:U1:1':;;1:1':u 24 'l'l.cJ. 60) 

'I.Jl'VI 

2563 

e::,.d Q/ lfJ I e::,. Ji e::,. d 
'Ul\il'Vl'W'i:'l''Vl'li'VlcJ<I 1:U!f1\il'U'W'illm<I'Wft<I'Vl'W1:Y:;;1:Y:u (m11:Y:;;1:Y:u 24 'l'l.cJ. 60)

' ' ' 

659,495.96 

(1,051,991.76) 

(925,883.01) 

91 '::'I'Ul\ol'l'.)'\.!1:1':;;1:1':U\ol'WlJ (1,318,378.81) 

' .<::I v ' .<::I V _I � d Y t::t .<::I 
5. fllil'J'UJ!'I-W:tJfll'Hl�fll'J Alil';i';i:tJ!'WU:tJf;;J�!!�N�u'J� !U'Jl''W !!��fllil';i';i:tJ!'WU:tJ'WlU'VJ�!'IJU'W

� l'li'J'J:IJ L 'W cJ:IJ f11'J 'U \91 f11'J 

, "' 91 _, i <>' fll'li'J'J:IJL 'WcJ:IJ N\?ll!ftNft1J'J:;; !cl'lf'W 
SJSJ 

� l'li'J rn L 'W cJ:IJ'WlcJ'\11:;; L1J cJ'W 

6. 11mhniimm-a

w 91 el\ol'Jl'JelcJftg;

"liiin'W 3.21 �el'tl 'Uel<I¾Ja�1'\ll1'l'lv«'Wey'Vln'UMf1el<l'l'J'W 

1ii1n'W 0.107 � el'tl 'Uel <1:ua�1«'W'Vl1'1'l v'i:'l''VITI'Uel<Jf)el<J'Vl'W 
SJ ' ' 

"liiin'W o.12s4 �el'tl 'Uel<I¾Ja�1«'W'Vl1'l'lvey'Vln'Uel<lf1el<l'l'J'W 

2562 

282,530.00 

(1,166,358.77) 

(434,198.15) 

(1,318,026.92) 

'I.Jl'Vl 0\ol'Jl\ilelm1JcJ (%) 

'li'Wlfll'J 2563 2562 2563 2562 

'li'W lfll'Jf11 <JL'Vl'l'l 1llf1\ol (:Ul'll'lf'W) 2,852,168.82 2,757,044.48 0.125 0.375 
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.<=:!'I. V .<=:!'I, .::I .::I i/ V 

7. 'Jlt.lfn'J'.il'J fl'il fl1J fl 'ii fn'J'l'l!flt.11 'Ut"M fl'W

8. 

9. 

I ,::::.i, <=:I, � I Q/ d O Q/ Q/ � Q/ Q/ � di_ ,::9 <=:I, 9)-=:1, 9) -=:I, 

'l 'W 1 � 1111 -!I 1l f) 0-!I'VJ'W:w11cJf)111i 1 f1 'il 1 � 1111-!l f) 'W 'Vl ft' 1 fl t\J f) u u 1ll'Vl'il\?1f)1111ft�f1'ilf1110 'W 'li <l :w � t101-1 'W 11ft�11110 

f)'j'j:IJfl1':i!�cJ1f1'Wf11J1J�lJ'VHJ\?1fl7':i!!ft�f)e)-!J'V:)'W ':ilcJfll'j�fllflt\j�<lflci11rl111fuiJi'Wcyw!'U� 3119Jftlfl:IJ 2563 !!ft� 2562 

iJ�<l\9lei"hH1 

2563 

� Q/ Q/ Q/ rla; � O Q/ 

1J':ill'Vl11ftf1'Vl':i'VW'il\?1fl1':if1el-!l'VJ'U 'Vllftft' 'illf1\?1 

1Jl'Vl 

2562 'U tcJ1JlcJfl7':if1111'U\?1':ilfl1 

riun:w1i'1 cJ:IJfl1':i '0\?1 fll':i 497,432.05 458,240.00 o'.d 'l 
Q/ 

.c! 
,J 

\911:IJ!fl'ill"l'l'Vl':i�'l.J 'U11U-!lft'el'b''b'1'U 

Q/ d ,::::.i, .cJ d..<:! o Q/ Q/ � d d 9J QI Q./ ,J 
'ill 1'W'Vl 31 \llftlfl:IJ 2563 lift� 2562 f1el-!l'Vl'U:IJcJel\?1fl-!l!11ftel'Vl:IJft'l':i�ft'lflWf11Jf1'ilfl1':i'Vl!flcJ1'Uel-!lf1'W M'W 

' ' " 

.:=:i. Q.I Q.I QI r/a; � 0 Q/ 

1J':ill'V111ftf1'Vl':i'l'W'il\?1fl1':iflel-!l'VJ'W 'Vllftft' 'illf1\?1 

I ,::::.i, Q/ � I 

fl 111':i ':i:IJ! 'UcJ:IJ fll':i 'il\?1 fll':ifll-!l 'illcJ 

' "

2/ .:::I, V � � 

'1J el \j ij ! flt.11 fl1J fn 'J CJlel '1J lt.l !-;I 'W ij -;J 'VJ 'W 

1Jl'Vl 

2563 

40,920.40 

2562 

46,172.41 

f10-!l'Vl'W M"506U1cJ1�'UM'Vl'Ufl111f uiJi'Uft'\?11'U� 31 \llmri:w 2563 t\?lcJli-h1:w1�'Uft-!l'Vl'U t'U�15ruru1 H1�'U!�'U �1m'U!�'U 
q q q q q u u 

67.13 �l'U1Jl'Vl (1] 2562: �7m'Wl1'U 40.20 ii'1'U1Jl'Vl) t\?1cJfl\?1!�'U0\ll':ilfelcJft� 288.66 (1] 2562: feicJft� 187.60) \910 

m1nlft'U 'Vl1'V'HJft''VlTit11!'R �cJ':i�1117-!liJ 
SJ q 

lJJ Id 1 d ,=.-. d cl QI rl di. cl O lJJ .c! 

f10-!l'Vl'U !:IJ:IJ'U 1cJ1J1cJ'Vl'il �th� nei 11111 fin :1J\ll 11mrn 7-!l fll':i 1-!l'U 'U 0 f1-!ltJ \?1 ft'Vll ll'U \ll':i 1m1 ei'U 'Vl'U m 'VI eJfll':i !fl-!l m ! rn 10 
q q q q 

')} 

fll'jfll 

1 <l 0� 'il7f1fl'W 'Vl1'VI 61m �11tl ft'U 'Vll�fll':i !�'U ri1'U 'l 11wi\?10 cl'l 'U 'lh�1flm � cJ�k'U � mf �fl'U 'Vl1'VI 6ri1'W 'l 11 w1 �'U11 �f1'V11'VI 6
" SJ " 

I T ;j} ;j} T 

l'U fl 17:IJ � el �fll'j 6U el-!l\ll ftl\?1� !! ft'\?) �:IJ ft ri lcJ�'Jl'j rn 1 \?1 cJt) 0mm lfl l'Vl'iiei 'U lcJf)'W l 'U \l1 ftl\?1 �-!l'W'U flel �'Vl'U! :i}011:1Jftn 1\911:IJ 
qJ q q qJ 

'lJ ru ;'U el� ft'U 'V11'VI 611 ft �11'W ft'U 'Vl 1� f) 1':i !�'U �-!) fl ci 11 ��!I ft' \?1 � :IJ ft ri 71:U!! \l1 fl\911� 'il 1 fl:IJ ft ri 1 cl� 'Jl':i ':i:IJ el c)l� iJ ft'l'j � fllfl ru 
u qJ qJ q u 

d � Q./ ,J 
fl17:IJ!ft'cJ-!l\?11'W el\ll':il\?1 elf1!1J cJ 

d QJ eX-=:1 1 d ;% .,,;. ,J  -=:1. di. QJ  d/
l

')} "' 
fl17:IJ!ft'cJ-!j 'il lf) el\ll':i 1\?1 elf1!1J cJfl el ! el fllft''Vl':ilfll\ll':i 7ft'l':i11'U 01'\l 'ii �!'VI :IJ 'U'U 11 ':i el ft\?) M !:IJ el el \ll ':i 1\?1 el mu cJ 'U 'Vlel �\ll ftl\?1:IJfll'j 

d 1 d-lJJ Q/ ,Jl � d .J d/ Q.I ,J 
!'UM'U!!'UM !\?1cJ'Vl1 !'U 117f1el\ll':il\?1elf1!1JcJ 'U'Vlel�\llftl\?l!'Vl:IJ'iJ'-!l'U'U ':ilfl1\ll':ilft'l':i'l1'U'il�ft\?1M !!ft�'l11f1el\ll':i1\?1elf1!1JcJl'W 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

21,945,208.04     98.40

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 2,853,032.04          12.79      

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 2,073,500.00          9.30        

ทรพัยากร

พลังงานและสาธารณปูโภค

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,125,300.00          5.05        

บริษทั ผลิตไฟฟา้ จ ากัด (มหาชน) 1,062,400.00          4.76        

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 623,100.00             2.79        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 864,870.00             3.88        

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 872,050.00             3.91        

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 862,500.00             3.87        

ธุรกิจการเงนิ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1,514,550.00          6.79        

บริษทั ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 614,380.00             2.75        

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1,663,200.00          7.46        

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 1,677,000.00          7.52        

บรกิาร

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 642,060.00             2.88        

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ายตุิธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายตุิธรรม %NAV

บรกิารเฉพาะกิจ

บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 122,720.00             0.55        

พาณชิย์

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 661,125.00             2.96        

บริษทั เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1,490,775.00          6.68        

สินค้าอุปโภคบรโิภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,399,950.00          6.28        

อสังหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บริษทั ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 584,136.00             2.62        

พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 658,070.00             2.95        

บริษทั เดอะ แพลทนิัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 570,650.00             2.56        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั 

ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2

9,840.00                0.04        

สินทรัพยอ่ื์นหรือหนี สินอ่ืน 355,981.13         1.60      

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 22,301,189.17     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 2,853,032.04   12.79              

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) -                2,853,032.04    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
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนดั
ชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทิช์ 
อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 
คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 
"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ
เครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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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) 497.43 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 7.34 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 15.32 0.07

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 35.90 0.15

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด (Total Fund's Direct Expenses)** 555.99 2.39

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากกองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** 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   = 31,560,603.64    

23,254,171.31    

PTR   = 1.36

 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 ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 15,320.22            14.70%

2 บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  13,763.33            13.21%

3 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  10,420.84            10.00%

4 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  9,809.49              9.41%

5 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  8,885.06              8.53%

6 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั  7,734.56              7.42%

7 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 7,604.87              7.30%

8 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)  7,454.24              7.15%

9 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน)** 6,343.92              6.09%

10 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  3,804.25              3.65%

11 อื่นๆ 13,075.86            12.54%

104,216.64         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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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บรกิารบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

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

ชื่อยอ่ บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์

การรับบทวจิัย

รวมทั งขอ้มลู

ขา่วสารอ่ืน ๆ

จัดสมัมนา/

 จัดเยี่ยมชมบริษัท

การไดร้ับสทิธใิน

การจองหุ้น

การไดร้ับระบบ

ขอ้มลูราคาซื อขาย

หลกัทรัพย์

ASP บล. เอเชยี พลัส จ ากดั / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากดั / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั / /
MBKET บล. เมยแ์บงค์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย ์จ ากดั / / /
TISCO บล. ทิสโก ้จ ากดั / /
TNS บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) / / /
UOBKH บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / /

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึง

ลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ 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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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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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 ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) TK 1 1 9 1 0 วำระที ่7 พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย 

เนือ่งจำกมผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนั

เปน็เวลำ 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

5 สำมญั บริษทั ฮำนำ ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) HANA 1 1 7 0 0 -

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

7 วสิำมญั ทรัสต์เพือ่กำรลงทนุในสิทธกิำรเชำ่อสังหำริมทรัพยเ์หมรำช HREIT 1 1 8 0 0 -

8 สำมญั บริษทั ออิอน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) AEONTS 1 1 11 1 0 วำระที ่4 เลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำก

ต ำแหนง่ตำมวำระและกรรมกำรใหมแ่ละเพิม่จ ำนวน

กรรมกำร ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

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

10 สำมญั บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) BCP 1 1 11 0 0 -

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

12 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

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

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

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 บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) BGC 1 1 9 0 0 -

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

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

19 สำมญั บริษทั แอดวำนซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) ADVANC 1 1 7 1 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้

จำกต ำแหนง่ตำมวำระประจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย กบักำร

แต่งต้ังคุณสมประสงค์ บญุยะชยั เนือ่งจำกเปน็กรรมกำร

บริษทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บริษทั

20 สำมญั บริษทั อนิทชั โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) INTUCH 1 1 10 0 0 -

21 สำมญั บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) SAWAD 1 1 16 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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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
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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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
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 
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