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กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) 

TALIS MONEY MARKET FUND: TLMMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน 

รวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความ

เห็นชอบให้ลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรม

การให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน 

(portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้

ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่น ที่มี

ลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือ

คู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่ีกองทุนเข้าลงทุน จะต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) อยู่ใน 2 อันดับแรกท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น

(2) อยู่ใน 3 อันดับแรกท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว

(3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

อน่ึง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ภาคเอกชน

ที่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ  (Unrated 

Securities) 
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วันที่ 12 มกราคม 2563 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มายังผู้ถือหน่วยลงทุน

ทุกท่าน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ลดลง 6.4% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างชัดเจน อันเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และยกเลิกการ

จำกัดการเดินทางในประเทศ การดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางด้านการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในรอบปีบัญชี คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย 4 ครั้ง ลง

มาอยู่ที่ 0.50% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากประเมินว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่าจะส่งผลให้

เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวแรง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบ และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่ระบบเศรษฐกิจจะ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมี

ความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 258,502,324.08 บาท มูลค่า

หน่วยลงทุน 10.4480 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชี 0.6688% ต่อปี อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี 

0.6188% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.1251% ต่อปี 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

ตลาดเงิน  

 

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 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 นักลงทุน

ต่างชาติได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดการถือครองคงเหลือ 8.8 

แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ถือครอง 9.2 แสนล้านบาท ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการทาง

การเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

นับตั้งแต่ต้นปีกลับมีความชันเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปีปรับลดลง 2-72Bps ในขณะที่

อัตราผลตอบแทนอายุ 22 ปีขึ้นไปกลับเพิ่มขึ้น 3-24Bps จากความกังวลปริมาณพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่จะเสนอ

ขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ในขณะที่ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในหลาย

ประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างก็ปรับลดลง เช่น US Treasury ปรับลดลงตลอดทุกช่วงอายุประมาณ 76-

151Bps โดยเฉพาะช่วงอายุไม่เกิน 1 ปีปรับลดลงมากที่สุด ส่วน 10-Year US Treasury Yield อยู่ที่ 0.84% จากสิ้น

ปี 2562 ที่ 1.90% 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ ตลาดเงิน 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
(9 ธ.ค. 59) 

TLMMF 0.57 0.10 0.21 0.67 1.07 N/A N/A 1.11 
Benchmark2 0.84 0.18 0.34 0.97 1.29 N/A N/A 1.32 

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

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

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

0.07 0.03 0.03 0.07 0.08 N/A N/A 0.07 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
 2 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55 

   2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20 

   3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 1 ร้อยละ 25 

ตัวชี้วัด เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการ
ดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบตัวชี ้วัดมาตรฐาน 
เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหนี้ท้ังหมดเสียภาษี 
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ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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'ii ::;111TI !'J'Ull 11 M l lJ 'U el ff'J lJ 'U el-:J 'U l'l"l l 'ill 'U'U el !'J flll'\1 TI fl'ii l'U fll'J ffelll 11 W 'lf'Vl I \il 'Jll 'il'U tl-:J 1'U 'V1 I 'U 'j lcJ-:Jl'U 'U el-:J Nff el 11

'I 'U d,g CJ cu 

� "' 91 91 , llJ cl ,; "' "9. :'I 9 91 91 , ., 
llt\j 'lf'U tl-.'.l 'Ul'VH 'ii 7 el !'Jl-:J l 1fl\lll:IJ m loJfll'JU! m elfftll'U f)l1Ul I 'U el'Ulfl\llell'ill1J'Ul'\1 \oJ !11flel-:J'l'.)'U\ll el-:J'\1 �\i1f111\illl'U'U-:J l'U 
' "' 

\llell'Uel-:1 

.C:::.. o 9) JJ. .-=:,, -=Q -"'!\  'J) I .:::!t. 
'U 'j::; l:IJ 'W fl WW 11 ff'U el l m-:i ff'J 1-:J ll TI::; l 'U el'\1 l'U el-:J-:J 11 fl 11 l-:J'U l \i1 !'J'j 1:IJ 11 lJ tl-:J fl71 l 1J \illN !'J'U el lJ ftl 1-:Jll fll'j l-:J'U ll ff \il-:J 

o'9 - I d O 9 91<0! 0 'JI l 91 d "' llJ '
11cJfll"j t11;1::;m\llm1ru I u 111u llll'Vl'Vl 1 !'11:IJ mnrn ff'U el 'Uel:IJTI 11owt1fl\l1 el-:J\ll 7:IJ'Vl m1'\11el 1:1J

'I 'U 'U cu 

� 

9) . 9) \JJ 91,A OJ 91 � 9 .A I d O QJ � ,.;g I d llJ 9/ 111 9) 'Ul'VH 'ii 1 !\ilff elffl'jfllJ �1J'j'l17'j I 'Ul 'jel-:J\ll 1-:J 'l 'Vlbl'lfl t\J ']l'-;j'j'J:!Jtl-:J'Uel 1Jl 'U\ll!l1;1::;']f1-:J!1m'U el-:J fll'j\ll'Jl'il ffelll\911:IJ'Vl 1\9117-:JllN'W 11 
d d.::::1 Q,I O QJ d ..,,g 9) ' d.:::t QJ O QJ 91 ')) lIJ 9) tl1 ::;1r1u 'Vl:IJ'U vm 1Hu 'Vl'V'l 11 'illflfll'j \ll11'ilff elm1:1Jt1-:i 'l1 elllfl'V'l1el-:J'Vl:IJ'U vmr1 w 'l u1 ::;1111 m1m'U r1:1Jmv 'l umfl'Ul'l"ll 'ii 1 1 \il'l"lll

" " ' 

.<!:I, cl Q) clOJ 

('Ul-:Jffll'lj\ll:!Jl 1-.'.l1H117'\l'l'Uli'lf!'J)
'J) QJ .<:::l,QJ .<:::I. 

NffellllltlJ'lf'jlJeJ'WWliil lft'lJ'Vl::;llJ!'J'U 9622 
QJ CJ 'I CJ 

fl1-:Jl'Vl'l"l'1 18 TI'Ullfl:IJ 2563 
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OeM'YJ'W!Uf fn1�cr 1>ra1�1 lw 

"' "' ,I 

TI''W'Vl'.i'\IW 

( fWrl-:JVJ'W\911:IJlJrl�l��'Ji'.i'.i:IJ ('.ilrllVJ'W 256,196,145.04 'l.Jl'Vl 

!'WU 2563 uri::: 292,901,112.78 'l.Jl'Vl lwu 2562) 

i�'WNlfl'Ji'Wlfll'.i 
'1 '1 

� fl'l1'W 'illfi� elfll 1J l'J 
"' "' ,I 

'.i1:IJTI''WV1'.i'l"W 

'11'Wfl'W 

..::::t .::::ii \Ii .sJ 9) I 

i111!!-:J'W l�fll-:J'illcJ 
'1 

.al"' .at 

'11'WTI''W el'W 

'.i1:IJ'l1'Wfi'W 

fl'W V11 'VHJ�Vl i 
= QJ ,I = 

TI''W Vl'i 'VW iJ'Vl'!'i :

Vl 'W � l\?1111 'UlflN�eJ'\11.j 1 cJ'fl-:JVl 'W 
q OJ q 

fl
0

1
1

h('1Jlr!VJ'W)TI'::;b'(:JJ 

'Ut\J"JhJ!11rr:1J�r1 

fl
0

l I nt':::TI':IJ'illflfll'.i � 11 'W'W -:Jl'W
.:::::i Q,I rl = TI''W Vl'.i'}II i'Jb)'Vl 'Ji 

.<:::!\. CJ ,I .::::::. I I 

TI''WVl'.i'l"WbJ'Vl 'Ji\91 el'Y!'Wl cJ 

,u1mu11il1vri-:iVJ'W�'U111il1m1�1J-:i'\1:1Jr1 w 1'Wi'Wu (11il1c1) 

 

11mm111>J 

3, 8 

6 

7 

4 

1JTV1 

2563 

256,196,353.38 

2,148,944.74 

198,608.89 

258,543,907.01 

39,968.01 

448.30 

1,166.62 

41,582.93 

258,502,324.08 

247,417,551.26 

(8,072,302.12) 

19,157,074.94 

258,502,324.08 

10.4480 

24,741,755.1265 

2562 

293,016,166.79 

2,597,252.69 

91,483.69 

295,704,903.17 

42,542.79 

908.86 

1,215.46 

44,667.11 

295,660,236.06 

. 284,879,177.53 

(6,405,289.55) 

17,186,348.08 

295,660,236.06 

10.3784 

28,487,917.7438 
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r10�'1J'k!!Ulil'l'll�cr liltlllil!1'W 
• I "' "' 

� Uu 'a�fl01J'al£Hl �!elrllil!� 'k!tl�'IJ'k! 

fl! foii 30 'Y'l�fl�fllrl'k! 2563 

a' 

:!i'W lfl l'a el lfl1'a ft ,!fl'al�'l1 
a' 

:!i'W lfl l'ae!lfl l'a ft, !fl 'a 1�'11 

�'k!filJvl'a 

ct QJ rll .,, 

'lf0'11'1fl'mVW 

:!i'Wlfll1!!rl�tl1�l'Ylt11'Vl,mli'I� 35/91/63 

:!imr111 iirinh �1'Vlt11 'Vlm1lil� 36192163

:!i'Wlfll'a!!TT�1h�!'Vlff1'Vl,N'"l\i'I� 37/91/63 

:!i'WlfllrnTT�U'a�!'Vlff1'Vll'M'"l\i'I� 38/91/63 

:!imr11111ri,1h �mr11 'V1 l'J�1\i'I� 39195163

:!i'Wlfllj !!TT�ll1�l'Ylff1'Vll'M1\i'I� 27 /182/63 

:!i'Wlr11111rinh�1'Vlt11 'Vll'M'"llil� 40/91/63 

:!imr111urinh�1'Vlt11'Vlcmlil� 41191163 

:!i'Wlfllj!l'\1�U'a�!'Vlff1 'Vll'M'"l\i'I� 42/91/63 

:!imr1n url�1h�1'Vlt11'Vlcm\i'I� 44/91/63 

:!i'Wlfl1'allr!,ll1�!'Vlff1 'Vll'M'"l\i'I� 45/91/63 

1imr1nu11�1h�1'Vlt11V11'J�1\i'I� 47191163

'a'"lil�'k!filJlll'a 

11mluii�'IJ'k! (1ll'll'IJ'W 256,196,145.04 urn) 

ellil:il "' " M'Wlil'W /
d' 1'Wfl'l1Jel71'J lilelfl!1Jc! 1Jl'W1'W'li'W'"lc! 

08/01/64 

22/04/64 

26/11/64 

03/12/63 

11/12/63 

17/12/63 

24/12/63 

04/01/64 

07/01/64 

07/01/64 

14/01/64 

21/01/64 

04/02/64 

11/02/64 

25/02/64 

(%) 

1.50 

1.10 

0.80 

(1Jl'Yl/'11'W11'J) 

10,000,000.00 

9,000,000.00 

15,500,000.00 

29,000 

32,000 

30,000 

4,800 

6,800 

5,000 

9,000 

30,000 

21,000 

23,500 

15,000 

15,700 

(1Jl'V1) 

I 0,000,000.00 

9,000,000.00 

15,500,000.00 

34,500,000.00 

28,999,233.24 

31,995,778.88 

29,993,754.60 

4,798,790.45 

6,796,945.10 

4,997,543.00 

8,995,554.63 

29,982,289.80 

20,985,485.43 

23,479,285.69 

14,986,106.10 

15,685,586.46 

221,696,353.38 

256,196,353.38 

" 'aelcJ��'UeM 

:IJal'll!1'WMYl'W 

3.90 

3.51 

6.05 

13.47 

11.32 

12.49 

11.71 

1.87 

2.65 

1.95 

3.51 

11.70 

8.19 

9.16 

5.85 

6.12 

86.53 

100.00 
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flel-:J'l;Jl-!IUA'Yllft'cr \l"HllAl1U 

-:irn.J1::::flel1.J1ltl'il::::!3f!A11'Wl:M'l:J'W 

ill 1i!ll 30 'l'H]i'l�fllfll-1 2562

:li'W 1mrn1r11':i 11'-:i I fl':i 1::::11 

dt QJ 01 ,I 

'lielr'ITif1'11'.i'WV 

:li'Wli'll'J:li'W'liWl 'illt711 (lJ'!11'li'W) 

11:IJ!1UNlflU1::::'iJl/1J\il'H1UNlfl 

WU'.li:U\111 

:li'Wli'll':i 1111-:i:J.l'J:::: !'\!lfl'l '\!lV-:J111� 4/365/61 

1i'Wli'll':it111-:i:J.J1::::rnfl'l '\!lv,rn1� 36/92/62 

1imr11rn11-:i:J.J1::::rnfl'l '\!lv-:i111� 37 /91/62 

:li'Wlj'll':i 1111-:i:J.l'J:::: !Ml '1'1V-:J111� 38/91/62 

1i'Wli'l7rn11-:i:J.J':i::::rnrr1'1'lv-:i111� 39/91/62 

1i'Wli'll':iU11-:J:J.l':i::::!'\!lfl'l'l'lV-:J111� 40/91/62 

1imr11rn11-:i:J.J1::::rnrr1'Vlv-:i111� 281182162 

1i'Wlm':iu11-:i:J.J1::::rnrr1'1'lv-:i1fl� 41/91/62 

1i'Wli'11':ill11-:J:J.l1::::!'\!lfl'l '\!lV-:J111� 42/91/62 

1i'li1r1111111-:i:J.J1::::rnrr1 'l'lv-:i111� 43/91/62 

1i'Wli'll':i!111-:J:J.l1:::: !'\!lfl'l '\!lV-:J111� 31/182/62 

1i'Wlr11rn11-:i:J.J1::::rnfl'l '\!lV-:i111� 33/182/62 

1imr11rn11-:i:J.J1::::rnrrl'l'lv-:i111� 37/182/62 

11:1-Jwilfium 

1'J:IJ!1Uij-:J'l;J'W (1lf11'1:J'W 292,901,112.78 1.JlYl)

'11 lJl Vl'Yil>JU ':i ::::n em-:iun 1111'W 1 � 'W ri,'W 11� -:i 'l!el·N un 1111 'W tl 

'e}\,j'Jl 
� ,,, 

M'W\'1'W / 

1ur1nrn1v 11e1muv 'ill'W'l'Wmhv 

10/01/63 

22/04/63 

26/11/63 

07/08/63 

06/12/62 

06/12/62 

12/12/62. 

19/12/62 

26/12/62 

02/01/63 

09/01/63 

09/01/63 

16/01/63 

23/01/63 

30/01/63 

13/02/63 

12/03/63 

(%) 

1.85 

1.90 

1.40 

1.65 

(m'\!l/ml1v) 

10,000,000.00 

10,000,000.00 

20,000,000.00 

10,000,000.00 

20,000 

17,200 

23,000 

38,800 

. 25,000 

25,000 

11,000 

15,000 

32,700 

19,600 

3,000 

3,000 

10,000 

lJi;lfllV�li:inJ 

(lJl'l'l) 

10,000,000.00 

I 0,000,000.00 

20,000,000.00 

10,000,000.00 

50,000,000.00 

19,996,137.80 

17,196,631.38 

22,990,438.44 

38,773,517.06 

24,976,392.25 

24,969,134.00 

10,983,218.29 

14,977,954.65 

32,641,995.76 

19,559,527.76 

2,993,860.53 

2,992,168.77 

9,965,190.10 

243,016,166.79 

293,016,166.79 

':ielVTI::::'UeM 

lJTif17!1'WTI-:J'\!l'W 

3.41 

3.41 

6.83 

3.41 

17.06 

6.82 

5.87 

7.85 

13.23 

8.52 

8.52 

3.75 

5.11 

11.14 

6.68 

1.02 

1.02 

3.40 

82.94 

100.00 
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frn-n:p.,11ilA m � rr ffg lAi� 'I.J 

-.'J1Jf11,'j'IJ1A'YJ'I.J 

ITltt-:i'1JUj'I.JilA1'1.J� 30 'Y'ltjfl�tm.l'I.J 2563 

111:J M 'il1nrmM'l')'I.J 
'J) 

� 

'Jll:Jl\91\Plelfl!'Ul:J 

. 'J1:JJ'Jll:Jl\91 

ftlii'�lcJ 

ft l"li'J'JJ-H'W 1:J'.IJ fll'.i'il \Plfll'J 

ftl1i'J'.iJ-H'W1:J'.IJN'\Plllr!Ni'l1h:; 11:J'JiU 
�� 

ft l"li'J'.i'.IJl'W l:J'.IJ'Wll:J'\11:; I 'Li cJ'W 

d. e. 1 !V il11'Jl<l'W \91 

ftl!i'�1cJt'W 

'J1'.!Jft7!i'�71:J 

'1 'J) 

"' 

'.ill:J \91'illflfll'JM'l')'WbJ''V11i 

'.ill:Jfll'.i 07 l 'J ('Ul\91 '\ll'W )ff'Yl TI'illfll�'W M '\ll'W 
' ' ' 

. .<=::), .:::i. de. .J dq,,1q,� .J 
'.i 1:JJ'J 71:Jfll'.i 'U 7 \91 'Vl 'W ff'Vl 1i 'il 7 tll-.'J 'W i'l <l '\ll'W '\Ill fl \91 'U 'Wll i'l :;'\11 l:J<l !'.IJ !fl \91 'U 'W 

q ' ' 

mrnH'V!\91 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

1JT\ll 

2563 

2,588,183.81 

2,588,183.81 

234,015.59 

92,046.18 

194,450.02 

1,856.74 

200.00 

522,568.53 

2,065,615.28 

19,957.25 

(114,845.67) 

(94,888.42) 

1,970,726.86 

2562 

5,498,622.97 

5,498,622.97 

250,209.31 

116,177.54 

233,128.24 

908.86 

200.00 

600,623.95 

4,897,999.02 

4,660.13 

(373,593.53) 

(368,933.40) 

4,529,065.62 
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fHF.t'l'J'W!UffYlli'iIT l>Hllvl!�'W
_ I"' _ I "' '-' ' "' si u Im vi si m 11 u ij t1 u 11 u ij si i:rw m w WfVlii

J:\'1'11'�'i.1uiueyv11u� 30 wqr1:Umt1'W 2563

fll'.i 1�:u �'W( r1 ®r1si) 1u ft'W'Vlf 'Vl VbJ''VlTI'illflfl1'.i � 11ilu -:i l'W 1m::;1111.:i iJ

11ci"ll'i'11'Vl TI'il lflfll'.i M'Vl'W' ' 
11 vm1n1 '1 rn'Yln�1n® �'W 'illfl!�'W r1.:i'Yl'W' ' 
11vm1 'Ul®'l'J u bJ''VlTI� ir.:i '11i1n® �'W 'illfl!�'WM 'l'J'W

fll'.i !�:IJ �'Wff'VlTI l 'W ft'W'Vl f 'Vl IJfl'Yl TI'illflfll'.i�ll'W'W sll'W
q ' 

� Ji diq SI� """ • 9 ' 'c'I fll'.i l'Vl :IJ 'U'W( r1 \olij-:J)'U eN 'Vl'W 'Yl !\ol'.i'l..l 'il lfl Ntlel11'W 'JcJM 'Yl'W ! 'W'.i ::;111711J' � ' 

fl l'.i rl \ol rl ,;jfl'V]TI 'lJe)-;j'Y]'W � ll'i'f 'l..l 'il lfl N'� el11 'W'JcJij,;j'Y]'W
q q 'I.I q 

mni ®r1.:i 'lJeJ-;jfl'W 'Vlf 'Vl VbJ''VlTII m::;1111.:iil

ft'W 'Yl f VJ vey'Vln�u iJ

ft'W 'Ylf VJ 1!1J''Yl1l 1fo lcJiJ

fll'.i 1u�vuu 11 M 6U eN i 11--J 'J'W'Y!'W'JcJrt 1'Yl'W

(¾Jrl�l11'W'JcJrl::; 10 'l..ll'Yl)

11'W'JcJM'Yl'W 'ill 'J'W�'WiJ
q 

' " 
Q./ I 

,:::!QI � e!{ 9 
I �\ 11fl: 11'W'JcJM'Vl'W'Yl'.i'l..l'lHll'l'W b'W'.i::;111711J - ' 

11tl1cJM'Yl'W ru 11--Jumvil
q 

"f � cl I Ji -=:t ,J' mJ1cJ1'Y!(oJ1J'.i::;neirn'l..l m'.i 1.:iu1 ti'W mim 'W .:i 6U ei.:i.:i 'l..lfll'.i!sJ'W'W

'l..11'11

2563

2,065,615.28

19,957.25

(114,845.67)

1,970,726.86

170,731,665.78

(209,860,304.62)

(39,128,638.84)

(37,157,911.98)

295,660,236.06

258,502,324.08

28,487,917.7438

16,391,040.2585

(20,137,202.8758)

24,741,755.1265

2562

4,897,999.02

4,660.13

(373,593.53)

4,529,065.62

136,686,039.91

(191,318,234.81)

(54,632,194.90)

(50,103,129.28)

345,763,365.34

295,660,236.06

33,788,320.7258

13,259,622.2087

(18,560,025.1907)

28,487,917.7438
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nei-.:ilJ'W!UA'l'llt:hr 111mA1�u 

-.:J'I.Jfl1:::!!m�'W&l'A 

tl1M½'uiliueyf fJ'W� 30 ri�r1�mt1u 2563 

m;;; 11 m1u flri 'il lfl fl 'il m rn � 11 u u -.:i 1u 

fll'j !�11 �'W 1 'Wft'W 'V]'.j'l'I c!bJ''VlTI'illf)fll'j� l!'U 'W -.:Jl'W 

1H' 1J m;;; 'Vl 'IJ fll'j ! � 11 �'W bJ''Vl TI 1 u iYu 'Vl r 'l'I c!bJ''Vl TI'\} 1 flfll 'j � ll'U'W '1 l'W 

M1ilu11ui:rn-q'Vln'hi'm'illfl(1�1J1u)fl'ilfl'.i'Jll�l!'U'WHW 
"' "" fl 1':i ']/fl! -.:i 'W &'1 <l VJ 'W

fll'J'Ulcll1'WM'Vl'W 
' " 

ri1u11111s1i1�wmmrntlir11Jt1Ji 
' J 

" " 

fll'J (lvill 'U'W)&'l rl M 1 u � fl'l1'W '\llflrl elfl! 1J cJ 

m1i1r1m 1u�11 ;�1cJri11-.:i�w 

d, J 9 """" '1"" ' f71'J!'l"!l/'U'W(l1riM) !'Will11!'1'W rlfll<l'illcJ 

m1&1r1mhmtlnutu 

111:. lm1 n1 '11eyv,n�1flr1 �'W 'il 1rn1u MVJ'W 

11c1m1 'll1r1 'Vl'Wfl'Vln�5-.:i '1iliflri �u '\l 1rn1u l1 -.:iv,u 
q q q 

11u flri fl'VlTI '1�m'il 1n fl 'il fl'.i'Jll �11 ilu-:i1u 

m:;;11m1"Wm1'il1flfl'ilmwir111111u 

fll'j'lJlcJ'l1'W 1cJl1-.:l'VJ'W 1 'W 1�1111-:i ii
" 

fll'Jf'.U 0Ji'e)fi'W'l1'W1cJM')'J'W1'W'J;;;rd1-:iu. 

11u flrl fl'VlTI1 � 1n 'W fl 'ilfl'.i'Jll'U r111111u 
q 

11'WNlf71i'Wlfll'Jl1rlM-q'VlTI 

11uN1flTimrm ru 1u1o1uil 

!�'WNlflTI'Wlrm t1,l 1'utlmc1il

� ?1 , ,:S 
q 

d'11l/lcJ!'l119J1h�flel'U'11Jfll'J!'1'W!lJ'Wfl1'W'l1'W-.:J'UeJ<l'11Jfll'Jl'1'W'W 

'UTVl 

2563 2562 

1,970,726.86 4,529,065.62 

(1,250,433,778.70) (1,402,511,793.05) 

1,289,055,094.83 1,448,761,582.03 

(1,896,391.14) (3,768,459.36) 

(107,125.20) 554,766.08 

(2,574.78) (5,290.37) 

(460.56) 908.86 

(48.84) (183.04) 

(19,957.25) (4,660.13) 

114,845.67 373,593.53 

38,680,330.89 47,929,530.17 

170,731,665.78 136,686,039.91 

(209,860,304.62) (191,318,234.81) 

(39,128,638.84) (54,632,194.90) 

(448,307.95) (6,702,664.73) 

2,597,252.69 9,299,917.42 

2,148,944.74 2,597,252.69 
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na.:i'l'Jmilmnihr l'lllll'll�'I-I 

·lfolJ!l'l'll.:Jl'll'l"l�'I-ITilflfl<!! 

lfl'tl11Jil�'l-l<j'l'l'J'I-.I� 30 'l'i'!tliil'll!J'I-I 2563 

'li'al,JllNllfll1i11iim1'1-1 (�m1_il1u) 

l,jllfl1'11'W1U!H'l'J'l-ll1m11n 

l,jllri1ff'l-l'V11'1'16l)''Vlii.l'u'iJ 

'iWl..i'('lll\ll'l'J'U)'illl'lfl'ill'l'i'illll�'l'J'I-I 

rn1i..i'mflfll'iM'l'JUf)''Vli • 

• I. 
Qd Q JI . Q 'i1clfll'l"fl1 'i('IJ11'1_'1'JU)l)''V11i'Vllfll'l'IJ1.!U1fll.:i'I-IM'l'J'U **

2563 

10.3784 

0.0739 

0.0009 

ri111fuiliuey.i 
� d Q 11.!'VI 30 mJff'ilfllU'I-I 

2562 

10.2332 

0.1574 

0.0002 

'i1c/fll'ifl1 h('ll1'1'1'J'll)l)''Vli�ei.:i i.1li�.i�U'illfll�UM'l'J'U ** (0.0052) (0.0124) 

rn1i..i''il1flfl'ill'l'irnll.:i'l'JUi.:iiu 
l,jllri1ff'l-l'V!fa6l)''VliUll1U'iJ 

fim1rl1'l-l'll!Nfi1i.'il)''Vliri1Jl,Jllri1iru'Vlf'l'l6l)''Vliti1m�u'i:::1111.:iil (%) 

Vl'l'i1rl1 u'\'11.:im'i 11u� ri,i tJJlrn :::'11' 1ll.J ll iJ 'i:::nau 1�:1J 1�:1J � ri, i <!I 

l,jllrilffU'Vl11'16l)''VliUll1U'il (ri'UlJl'VI) 

fi.i'l1rl11J'IJ1J.:iri1i'!}'�1un:1J�!ll,Jllri1iru'Vlfw�ey'Vliti1m�u'i:::11foil (%) 

V'1'l"1ff1'W'IJ1l.:J'i1Ui..i''illfll'll'ill.:J'l'JU'i1:IJ�1ll,Jllfilff'll'V111'1rff)''Vli01l'f!�U'i:O'l111.:J'iJ (%)

V'1'l"lff1'W'IJ1J.:J'01U1'W01!1l�U01.:Ji1111tl'11'1J1J.:Jfl1'i,1J'IJ1Ul�Ull.:J'l'JU 
'ill fQ .., ,1  QQ,I d I t!  'i:01117.:i '11Jl,!llfl1ffU'VlrnU!)''Vl'lim!llllU'i:::1111.:J (%) ***

9J ..:. ""' 'IJ!JlJlll'l'ilJll'll.J 

* ti1u1w 'il7n1111.11u11il1u�11111il1m1n'1ti1m � u1:::1111�il 

0.0696 0.1452 
10.4480 10.3784 

0.68 1.41

258,502 295,660 

0.18 0.19 

0.89 1.72 

871.95 913.11 

•• 'll'!ll,Jllria11il1u�11u�1'W1J1 'il i.111\'.Ju i.,Jiuvirrm.:i1�11111wiufllml� uu11iJn.:i t �wrnJ'llam um1fi1 i. rn11J'IJ71'1'1'JU 

'il7flfl7'ill�'l'J'W�lii.i:6uiu'l:::1111.:i'l'J1da.:i'il1mh.:i11n1'll!l.:J'ilUfl1'i4a'IJ1u11,.l1ull.:i'l'J'WJu�ua�nur1111JFfumu 

'IJ!J.:J 'ilrl 1rl ll 1 � 'IJ1J.:Jl1'W ll � 'l'JU i U 'J:::1111.:i'iJ 
� ' � Q .I Q -� t _,, , •Q .£ Q • ,elf ,£ "' 

*** L1J'l-llJ'i11Jl.:J'WN1fllil.Jlfi1'i 1rn:::1.:iull.:J'l'JU L'W\111Ili)!t]j1 'lfl.:JU llll:::fll'i'lf!J'IJ7Ul�'Wll.:J'l'JUl'11J�_lll'l-.l'i1cll'l1'l"'111J11'i1J 
Q I 9J.,.. .,k

11j
1 ,o!;I � .<::I.., <!I. <!I .<::Sa, ,N,s, 'llll'Jl.:JUll �'l'J'W!l UNll'Vl'il'l" �'11.:J L1J'i11J1l�fl1'i'111l i ,lU1Jll'i)!t\!1'1l1Ufl1.!11'i!lflWUW i.iU1Jll't\!t\!1'1f!lrl1.! 

lJl'VI 

2561 

10.1191 

0.1024 

0.0005 

0.0112 

0.1141 
10.2332 

1.12 

345,763 

0,17

1.17 

1,689.81 

•••• '11'1ll,Jll'Vl7.:ifl1':;�u�1hil)!ri111frn1\11 2560 i.iJmm1millurnriuunu'iliu'l Midamnihvm:::u:::11n1tit]J;i«u111111�.:i'il 

_, Q "'' , � Q ,f '111J1U1'11,Ju'i:Ol'l1Jrn1Jfl1'l"l.:JU!ll1.!ll'1'W11U.:i'\/1J�.:J1Jfll'l"l�'WU 

ri111frn1.ii�11Mu� 

9 ll1.!1lrllJ 2559 ii.:i 

30 'l'i!"}ffiinwu 2560**** 

10.0000 

0.1210 

(0.0020)

0.0001 

0.1191 
10.1191 

1.16 

662,135 

0.16 

1.36 

1,224.30 
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mN't'J'W&uvimihr 11rn1vii�u

1nnm'l1�th-�m,mum11�u 

ffl'l1foU�'WlJVl1'W� 30 'l'U]rlifllEJ'W 2563 

1. ilfllJW�'UMflelsl't'J'WIUVl'Ylliiff \111llVll�'W

2. 

mNVJ'Wlil�'l'l1rirr Min�i�u ("flel-:J'YJ'W") 'il�'l'1�1iivu1�um1-:iVJ'Wn:1Jfiurl1i'rfl,n'Wr1ru�mrnnTH11fim1'1fl'l'lf'l'lvm1�
0.1 QI ii � 0.1 .J  a., ,::to � � 91 , d 9J M1:11�'111:lfl'l'l'i'l'lcJ ("fl.1:1.M.") 1:IJ.el'J'W'l'l 9 li'U'JlfllJ 2559 lJ'ill'W'J'Wl-:J'W'YJ'W'il�'l'l�l'I.JcJ'W 2,000 'fl.1'W'IJ1'1'1 (11'1.J-:J!U'W 200 1:ll'W

'11'W1cJ'fl-:J'll1'W :i.J1:1�1'11'W1cJM'l'l'W1:I� 10 'IJ1'1'1) 'IJ1fl'l'1'11'1fl'l'lf'l'IV'U�fllrnel-:J'l'l'W 'l'llrifl lllfl� ("'1J1fl'l'l'U�fll'i") 1�wri�m1
•q 'U q q 'U 

flel-:J'YJ'W 1m�li'W1r111ni-:irf1e1�1icJ1111n� (:iJ'111'1f'W) 1�'U'WlcJ'l'1�1iiuur1il1mN'YJ'W 1�vihu1m1ni-:i1'1'1'1'1111n� (lJ'117'll''W)

l�'W�l:)111:IN'fllh� lcJ'll'U 'Uel-:Jflel-:J'i'J'W

d a., J/.t:!:J. I 111•0 ;:/ .<=I fl'el-:J'Y)'W!U'W fl'el-:J'i'J'W ll'i�lfl'l'l'i'IJ'lf'el!'l'W'l1'W1cJ1:1-:J'l'j'W 111:1� tlJf11'11'W�'i� cJ�l11:11fl'W��'U'el-:J l!'l'i-:Jfll';j l�cJlJ'W lcJ'IJ1cJrl-:J'YJ'U 

1u�'i1fll':i°'11'Wfll!'lfJ'11�elfll!'l!elfl'll''W 11'W�1fl'l11elM'ilfll'ilvicJrn1ihi1u�1fl '11'W1cJrl-:J'l'J'U'U'el-:Jfl'el-:J'Y)'W'i1lJ\olftl�l1'W '111el 

1o111m1m1 l�'W tu ,��lfl'W eJ'U1u1ul11�1'1'1i'!' M llJ�flTW n-:i1ur1ru �mrnm1 n.1:1.1o1. rl1r1u �r11e11 Mm1m�u 'll'eJ111M 

1:1-:i'l'JuM 

fl'el-:JVJ'Wii'W 1umu1l.i�1m1uifur-ir11M��eJ'l1'W1cJMVJ'W 

d Q.I o· -C!1. 

lflW'l'lfll1'ilVIYIHUfll'ilsl'l-l 

-:J'IJ�l'il�'W 'IJ.el .:Jfl 'el.:J'YJ'W ,f ovh�u \olllJlJllol 'iJl'W fll'i'ilcJ-:Jl'W'l'll.:Jfl 1'i 11u 'i'JlJO-:Jfll';j� !'I 11lJ 111:1 �ll 'W111611'11'1'17.:Jfll'i'Ut\J� 

� 11 'i� ml'l'1 i1� urrmi'll'1;m:rt!J; l�el hi'1�u 1111o11:1J11 �flfll'i1lt\J;�f mel..:iJ11 ll'll e1.:il11�1 '1'11'!'1 '1'1 u 'Welfl'il1nd .:i11 

fll';j l�'W 1�i �'1'11�'W MllJ'l1 �fllflrucifu 1:l�'il1!1 '1.J'IJ�fi1'11'W � 1'WlJ1M'iif 1'W fll'itJW;'il 1.J'IJ� 106 1ie1.:i "fll'i'IJW;fl1'11 f 11 
'II � u 

. 

u 

.q, do·� .q, 91 fl'i) mm �ll'W'W.:q'ifl 'ill'il 'I'll�� l'W fll'irl.:J'YJ'W" 

..:i11 m'i 1�u 'Uel.:i flel.:J'l'l'W M ,r �'1'17t�umin 1 '1'1 u u 1:1 �ii Mil 1m�u 1o1 rn �u 'IJ1'1'1 �..:i fll'i'il� '1'17-:J'IJ m111u 11.:inrlrn �u 111 MllJ 
• 

• J/ I I 

1Mtlll'i�fl -:.!fl 'Uel-:.lfll'i'il �'l'll'ilcJ-:.ll'W 1u l11�!'1'11'!' 1!-:J'W'Wl'Wel !'111lJfl��1fl'Uel-:.l��l'W.:j'JJfll'i l�'Wvi 1iJ�'W!!'I cJfl'IJflllll 1 'l'lcJ 
q 'U . q 

nel.:i 'YJ'W M,r�'l'l1..:i11m1i�u;:i tl'11m1J1t1-:inq1J �u 1� u11l11:1 'il1n.:i11m1 t�im tl'umm 1 'l'lv 

m111 'i �ml'l'1 ;lJ 11o11;r1u fl 1111 v-:.i 1u '1'11-:.l n 1111il � el elflll 1:1 �11 fol11..:i 1 r1 il

mM 111um11w-:.11u '1'17..:i m11�u�e1 e1mm�llf ulli ..:i 1'11lI�t11Jiir-11:1tl'.:iri111 .rt utlif 'il�'IJ'W 

1m�wh-:.iil flel-:J'l'J'W 1�'1.JllJlM'iJl'Wfll'i'ilcJ.:Jl'W'l'll-:Jfll'il1'W'il'lJ'IJ11fuiJi.:i (llf 11111-:.i 2561) 111:l�'il 'IJ'IJ1mi �..:iiir-11:1u-:.iri11 

Hrl1r1fr1..:i11m111u�ii1e111tl'ru;11lJ1ur11e1M�-:.11u� 1 lJfl'Jl!'llJ 2562 lJ1M'iifl'Wfll'i'i1cJ.:Jl'W'l'll-:JflTn�u11H1rl11 Mf 11 
u ., 

fll'illf 'IJ'lh-:J'l11el 'ij�, ttii �'Wl�el, Miitd 'el'111l'n1l vicJlJfl'IJlJ1M'iif l'Wfll'i'ilcJ-:.11'W'l'l l-:.lfll'il1'W 'i�'l1 i1-:.il11 �!'I'll'!' 1� ui-bu 1mu 
q "'9 • u 

1 �'W fll'i el n111 u 1 ,r '11� t 'il'Wlrl u1ri'lJ1nl1ij u1i '1'11-:.l fl 1111 t!J;ll 1:1�n111 ,tu u 1lliju1i '1'11.:J'Ut\J �nu r:fl ;lJ lM'i J 1u 
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�-:J:IJ1\ol'Jjl'Wf11'.i'J11:l-:JTW'l'11-:Jfl1';it1'1-J'il'IJ'l..li'l1:J.H'.ii-:itl 

:IJ1\91'.ii1'1-Jfm'.i11:l-:J1'1-J'l'rnfl1'.it1W 
� "" tll'J\91i'111:1.J :IJl\91 '.i'iil'l-J fl l';i';i 11:l-:J 11-J '\111-:J fl 1'.i L-:11-J

:1J1\9l'JJ71-Jt11'.i'Jl1:J-:J11-J'Yll-:Jflm1u 'il'IJ'l..l'n 1 

m\91'.iJ11-Jt11n11:J-:i11-J'Y11-:iflm1u 'il'IJ'l..l'n 15 
. ' 

mi-:i 

flml1m\91'.if71-Jfl1n11:J-:i11-J'\111-:im'.it1u:J.J1i.fft�1-Jf1}-:iu'Jfl 

'J11:J1i'il1fliruru1�vi1rirn1mi'1 
• u " 

t11'.i�m1:J.J:1J1\91'.if71-Jt11n11:J-:i11-Jm-:iflm1u 'il'IJ'l..l'n 22 .d �, � I .. I � QI =I 'J 11:ltll'J '\lltu'l-JL -:11-J \91 'J 1\911-:Ju 'J�L 'Yl!'l'U ft �fl-:J\91 el'l.J U '\111-J ';i'lJ 'Yi 'J el 
I I !J/ 'illflft'N'Y/1-Jl

tll'JU1:J.J1\91'.iJ7'1-Jfl1'.i'.ilcJ-:J7'1-J'Yl7-:Jtll'.i�1-Ji-:iflrl11m�eliJiitJ�tl'hjii�rnm�'Yl'l..lt1�1-:it�1-Jfl1'J�ri1rit11�el-:i'l..lm'.i�1-J'llel-:iflt1-:iVJ1-J 
. 

. V 

tll'JU'.i�fl1ffiiuu1iJ�'l..l�'Y11-:i'IJ�;ri111i''l..lflel-:JVJ1-J'.i1:1JUft�flel-:!VJ1-Jff1'.it1-:it�cJ-:i;Vl 

1dt11u� 26 im11'1:J.J 2562 fl. ft. \91. Mi M m1mli1-J'lft1 mt miliitJ�'\111-:i'IJf!J;rirni'tJ flel-:!VJm1:J.Ju ft�flel-:l'l'J'l-J rinel-:i 

t i v-:i ;'Ill �U'.i � fl 1ffi .ff11o1 cJflmf1:J.J'l..l 1�'1'1111o1 t11'.ift-:l'l'J1-J �-:i i ,,f� el ilij'IJ� n'l..1-:i'l..lm'.i i�u rl1M i' m elm� v�t 1ft l'UtlJ ;� t1:J.J 

i1-J'Yl1eJ'l1�-:J1'1-J� 1 l.Jfl'Jli'1l.J 2563 

�lfl'l..11'Yll'J'UeJ-:JfleJ-:JVJ'WelQ'J�'l1il-:Jfll'JU'J�t:fl1-Jr1ftm�'Yl'l..l�eJ-:J'l..ltl1'Jt1uiuu�t1:J.Ji.ffuu1iJii'l..lM'Yll-:J'IJtlJ;'il'IJ'l..li-:inrl11 

t1'1-JM'l'J'1-J'il�i''l..lf d'.h.Jff'1-J'1'17VlcJi1mhu11-Jlli'1-JVJ'W'UeJ-:Jl1'1-JM'l'J'1-J ru 11-J�tlel-:l'l'J'W iiff'YlTii'l-Jt1'WM'l'J'W lli''W'l'J'W'llel-:Jl�'l-Jft-:i'l'J'l-J 
'J} I �� li'J/1 t,:£.c:t I �,3J1Ji9/ .cS.c::. i 

1h� fleJ'l.J\ol11:l'Jll:J'illl:J'1$ell-:J'WM'l'J'1-JUft�i'11 'lf'il 11:J 1 \oll:l\91'.i-:J'l'l-:Jfl'W'Yl tlel-:l'l'J'W 'illl:Jl'l"lel 'YI 1\ol:IJl'll-:Jl-:J'W ft-:l'l'J'W'W 'W

11 �n'l'li''V'l cf�t�u \91 '.ilfll'.i'Yltl u ri1o1-:iloi'1v� ft fil��1i'.i rn 11o1 cJi .ff'J1m111el ti'l9l'J1rlft \9\eJ'l..lU 'Yl'W �il'.i�m!'l' 11o11:JfllJ11'1lJ 
V ' 

1o1m1o1\91'.ilfl1'.i'Yl'U 1 'YlcJ ru 1uvi11o1fi1i�'WM'l'J1-J 

fl el-:J'\111-J i rnrn'l l'Vl'W \ll\ol 117'11 U 11:Ji 1-J tll'J fll'H'W \oll.Jftfi 11:l�"li'J'Jl.J 'Uel -:J\91'.ilfll'J'YI tl � ,:iij el ll:li'1'J'l..lf11'YI 'W \olillfli 'W 90 
q q 'll q ·q 

" T I I JI !JI • 

1'W 'W 'l..l\ll-:JU� 1'W vi M'Yl'WUft � 1:i.iiitieJ'W 1 'lltll'J� eJ el11:Jtrlt1l.Jft fill:J�"jj';j';jl.J 'lJel-:J\91'.ilfll'J'Yl'U'W'l-J 1:i.i U\oltl� 1-:J 'il 1m1m 
q q 'U q . 

'Yl'W i 1o1 ,\' 111 ,1 lflel ch-:it�'W fll'.i �ri1 ri ru 
q u 

'� .!! ,..,,;.,,llJ,,..J .I"' ' "" 
i!J/:lf I"" a,!J/i oll) tl1 1'.i'l1'.ieJ'lJ1\ol'Yl'Wfl'Y11i'\111:J-:J 1l.Jlfl\ol'U'W'illtltl1'J1J';j'l.Jl.Jfti'11'1Jel-:JL-:J'Wft-:J'\11'1-J 'Y/l1J'1-Jl.Jfti'111:l\9lli'J'Jl.J'il�'J'l.J';j 'W-:J'l..ltll 1'.i'Ul\ol'Yl'W tl.! . 

q q 'U q <U q 'll q 

1'W'n1\ol�1t1'WM'l'J'W 

'J11'11'\11'1-J'1Jel-:JL�'1-J M'\111-J �,ll'Y/Ull:l i rnt11m � 1:Jri1-:itl1'Yl'Wtl 
q q 

o, !J} ll) !J/ I i !J} I 

tll'J'J'l..l'J'Jll:J 1\o1Url�i'11 'lf'illl:l 

. 
JI " I � I JI 

'!Jw;i:huiriuu ft �ri1u ft \oil.Jr! fi 1\91'.ilfllrn i'.l i 1o1,\'1Mil 11:l\911:J.Jiliti \91'.i 11o1elrnu cJviu -n' 'il1-:i '11-:J cJ'1l1o1 vii 1o1,\'111il11:Ji'.lu fl1o1-:it�'W 
. " 

. V 

'Jlfltll';iUi''l..lili-:in'l..l\oleJ mu fli''l..l 

fil H,hvi'tJf \911:J.Jmru"ii'fi-:1�1-:i 

n11'J'Yl1el'lJ1\ol'Yl'W'il1fltl1'J,J1'11U1fll1'Wft-:J'Yl'Wi''l..l!t�'W'J1cJ11oi'111'1lfi7i.ff�1fJ ru 1'1-J�,Jl'l1U1fli�'1-JM'Yl'W 
q q 'I.I q 
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'.ill'Hlll'J 

1 u rm 11 Fl'l'l WlJfll'.i 11u 1 i-r1�'W 1 U\917:JJrl � flfll'.i'IJW;� f 1m:i ,nf 11 iJ v'.l11'J1I�r11'.i�el;i 1 �Fl a l'J'W'W 1n1 a:::fll'.iU'.i:::mru fll'.i 
" ' 

r!'flll'JU'J:::fll'.i �;JlJNam:::'Vl'IJ�el�l'W1'Wl1'W�l�l'J16fi'el;Jfl1Jfl'W'Vlf'V'll'J r1drru '.ill'Jl\9 filH�ll'J 110:::fll'.ililFllNl'Jsu'el:JJ'fl 

1�1'J'1fl'I.Jfl'W 'Vlf Vl l'Jm1:::r1 d rru � el l'illflFl �u �;i Na�lnFl �u ,i� <iell'ilU\91 n�1;i 1 iJ 'il 1n �1mu �U'.i:::mru fll'.i 11 

fll'.i 1 ��a l'Jvl'W 'illla :::n 7'.iU'.i:::mru fll'.i 1 u fll'.i11 Fl'l'll<i'IJ nm1u 'il::: "l�f 'I.Jmrn'I.Jm'W elV7'1�el1riel;i m'.il..lf 1JU'.i:::mru rm 

'V17'1'1Jt\J':i}'il:::'IJ'Wvifl lFll'JlTI!U� l'J'W11'Wvil�'W�'W '11..l 

�d � J � � 
'UlFl'l'J'W'q'V11i'VllflFl'U'W'illfll'1'WM'l'J'Wfi':::J:1':JJ (1'.ilJfi':::fi'lJ 9 TI.fl. 59) 

flllTff'Vl]�l'J<Jil-11nFl�'W'illfll1'W'fl'1'Vl'Wfi':::irn c11rnt:::fl':JJ 9 TI.fl. 59) 
' ' 

. 

, lif 91 '::'Ifl1 !'.ifl':::fi':JJ\911-llJ

2563 

17,319,743.34 

(248,449.27) 

115,054.01 

17,186,348.08 

1Jl'Vl 

' .::.1 v t .et 'V _I 'i' G t .et .::.1 
5. rlll'i'.i'.i:1-J 1'1-Wil fll'.i ii� tll'.i rl7j'j'j '.i:1-JI 'WfJ:1-J f;!l;J llij l>-HllJ1:rnJ'll'W 1m :::ml'i11il!'WfJ:I-J'l-.!lfJ'l'I::: 11JfJ'W

fi 11i'.i'.i :JJI 'U l'JlJ fll'.i 11 Fl fll'.i 

fi l1i'.i '.i:JJ!'Ul'JlJ'Wll'J'Vl:::lii l'J'W 

6. 1�'1-.!Nltll'i'l-.!lrll'j

"liJ1nu o.s35 �elTI 'Uel<llJafi1'Vlft"ll'Jfl'Wfl''VlTI'Uel<lflel'1'Vl'W 
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12,421,744.32 

(253,109.40) 

488,647.54 

12,657,282.46 

1Jl'Vl el\91'.ilFlelflliil'J (%) 

1i'W lrl l'.i 

1i'Wlrll'.ifl'l<ll'Vlt"l �lfl� (lJ'l11'lf'W) 

2563 

2,148,944.74 

2562 

2,597,252.69 

2563 2562 

0.125 0.375 
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7. 

8. 

9. 
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2563 

234,015.59 

1Jl'Vl 
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250,209.31 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

258,543,907.01     100.02

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 2,151,933.41             0.83        

ตราสารหนี 

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ AAA(tha) 9,060,319.67             3.50        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ AAA(tha) 15,501,693.99           6.00        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ AAA(tha) 10,133,606.56           3.92        

พันธบตัร

รฐับาล

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 27/182/63 4,997,543.00             1.93        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 35/91/63 28,999,233.24           11.22      

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 36/92/63 31,995,778.88           12.38      

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 37/91/63 29,993,754.60           11.60      

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 38/91/63 4,798,790.45             1.86        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 39/95/63 6,796,945.10             2.63        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 40/91/63 8,995,554.63             3.48        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 41/91/63 29,982,289.80           11.60      

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 42/91/63 20,985,485.43           8.12        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 44/91/63 23,479,285.69           9.08        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 45/91/63 14,986,106.10           5.80        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 47/91/63 15,685,586.46           6.07        

สินทรัพยอ่ื์นหรือหนี สินอ่ืน (41,582.93)            (0.02)     

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 258,502,324.08     100.00   

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ายตุิธรรม %NAV
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 221,696,353.38    85.76 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ทีก่องทุนเพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 36,847,553.63     14.25 

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทุนได้ - - 

(investment grade)  หรือตราสารทีไ่ม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)    AA+(tha) - 2,151,933.41       

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 22 เมษายน 2564 AAA(tha) -  9,060,319.67 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 8 มกราคม 2564 AAA(tha) -     10,133,606.56 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 พฤศจิกายน 2564 AAA(tha) -     15,501,693.99 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มกราคม 2564 5,000,000.00      4,997,543.00 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 ธนัวาคม 2563     29,000,000.00     28,999,233.24 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 11 ธนัวาคม 2563     32,000,000.00     31,995,778.88 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ธนัวาคม 2563     30,000,000.00     29,993,754.60 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 มกราคม 2564  6,800,000.00  6,796,945.10 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มกราคม 2564  9,000,000.00  8,995,554.63 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 14 มกราคม 2564     30,000,000.00 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 21 มกราคม 2564     21,000,000.00     20,985,485.43 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 กุมภาพันธ ์2564     23,500,000.00     23,479,285.69 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 11 กุมภาพันธ ์2564     15,000,000.00     14,986,106.10 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 24 ธนัวาคม 2563  4,800,000.00  4,798,790.45 

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ ์2564     15,700,000.00     15,685,586.46 

สัดส่วนเงนิลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีบ่ริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี  เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนทีก่องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท ผู้ออก วันครบก้าหนด
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า

ทีต่ราไว้
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 ธันวาคม 2562 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2563

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 234.02 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 92.05 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 194.45 0.07

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 0.20 0.00

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด (Total Fund's Direct Expenses)** 520.72 0.18

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษเีงินได้จากการ

 ลงทนุในตราสารหนี้
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อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่1 ธันวาคม 2562 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2563

PTR   = MIN(มูลค่าทีต่่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนั)

PTR   = 235,955,094.83    

291,413,583.85    

PTR   = 0.81

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เปน็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้้ลงทนุทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ ดังนั้น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเปน็ทรัพย์สิน

ประเภทที่สามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เปน็ต้น 

ยกเวน้ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทนุ ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 

พฤศจิกายน 2563 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที ่ 30 

พฤศจิกายน 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

 

การลงทุนของบริษัทจัดการ 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจัดการมีการลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 25.04 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

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 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

ท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่
การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

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

โทรศัพท์  0 2015 0222     www.talisam.co.th 
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