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กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) 
TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D : TLDIVEQ-D 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้น
จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ 
(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร  
(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร 
โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสารเพื ่อพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั ้งที ่มีการประกาศงบการเงิน ซึ ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการ
กองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น 
ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน
รวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง 
(Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  และตราสาร
หนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล 

(TLDIVEQ-D) มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น  อัตราดอกเบี้ยใน

ประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตรา

สารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนจาก

ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุน

เปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว เน้นการลงทุนในบริษัทที่มี Cash 

Flow ดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผล

เพิ่มข้ึน เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปนัผลในระดับที่ดนีี้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้ 

ณ วันที ่ 31 มกราคม 2564 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

50,421,242.79 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 8.0994 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 1.95 

และลดลงนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนร้อยละ 19.01 

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 หุ้นทุนปันผล 

ภาวะตลาดหุ้น 

การระบาดของ COVID-19 สร้างความตื่นตระหนกและกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จาก

การที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทำให้หลายประเทศหลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิด

เมือง (Lockdown) และจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งการ 

Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง

ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาด

หุ้นก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ด้วยสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาก 

นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่คาดว่าจะมีการพัฒนาสำเร็จและมีการอนุมัติการใช้อย่าง

เร่งด่วนภายในสิ้นปี 2563 และจะเร่ิมทยอยกระจายการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจของโลก

เริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ยังทำให้เกิดแนวโน้มการใช้

ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เช่น การประชุมทางไกลที่บ่อยขึ้น การทำงานและใช้ชีวิตในบ้านมากข้ึน ทำให้บริษัทที่

ได้ประโยชน์จาก New Normal นี้มีผลประกอบที่เติบโตสูงสวนกระแสการตกต่ำของเศรษฐกิจ รวมทั้งบริษัทที่

สามารถปรับตัวได้ดีหลังเกิดวิกฤติก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่สามารถเติบโตได้

มากนัก  ดังนั้น การที่ราคาหุ้นตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นการตกต่ำที่สุด และเป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวที่

จะเข้าลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการดี หรือลงทุนเพื่อรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากอีกครั้ง หลังจากการประกาศความสำเร็จ

ของการพัฒนาวัคซีนของ Pfizer ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวแรกของโลก ทำให้ความคาดหวังการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในปี 2564 มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ

คนใหม่ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจที่ประเมินทิศทางได้ลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นมา

ในยุคประธานาธินดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าการค้าการลงทุนของโลกจะมีการฟื้นตัวได้ ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมี

การปรับตัวขึ้นมากจนแตะระดับ $70 ต่อบาร์เรล จากการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันตามเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ 

OPEC ยังคงควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่ 

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น

อย่างน้อย 2 ปี หลังจากที ่หดตัวลงมากในปี 2563 โดยในปี 2564 การฟื ้นตัวหลักจะเป็นจากภาคเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและการส่งออก ในขณะที่ปี 2565 จะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว ทำให้เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทย

น่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 2 ปีนี้ โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีระดับ

เงินปันผลดี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ Dividend Stock หุ้นทุนปันผล 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
(2 มี.ค. 61) 

TLDIVEQ-D 0.16 11.42 9.70 -1.93 N/A N/A N/A -6.97

Benchmark2 1.23 27.52 16.14 1.65 N/A N/A N/A -4.87
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

11.26 18.04 16.16 27.53 N/A N/A N/A 18.29 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

17.35 26.22 22.51 35.88 N/A N/A N/A 23.31 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ 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

-17.07%
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2561* 2562 2563

%
ต่อ

ปีข
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 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2561

TLDIVEQ-D

Benchmark
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47,535,563.00 

3,021,209.04 
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132,692.10 

72.81 

3,249.77 

136,014.68 

50,421,242.79 
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48,297,441.23 

58,469,903.02 
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(12,943,812.79) 

48,297,441.23 

8.2602 

5,846,990.2993 
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OJ ,. 

W 1'1-1'1'1 31 ilf1lli'lil 2563 

QJ iv d --=! 

'l1i;l f1'1'11'VIU'ilvl'l'l:!:! 'I.JU'l-1 

,, OJ 

'!;!'l-lmmy 

fi'l-111'111 

� QJ QI ,I 

'b'tl'H'nf1'\11HHJ 

li'Wli'll'H11'1!'Vl'V'l l\llfl\il (lJ'l11'b''W) 

li'Wli'll'Jf11 '1 l 'VltJ l\llfl\il (lJ'111'b''W) 

'l.l1'hl'Vl 'Vl'n'MivJ11'W'W!;tJr1nN i1n\il (:iJm'b''W) 

'll'l-lt1-a1rn::: it,;i:y�nt\-

'U1'hl'Vl 'Yllellf11rl'tJ1'Wl'VltJ l\llfl\il (lJ'l11'b''W) 

u1i'Vl m-:i�1'W!m:::1n ivJ,l/1n1-:imw i1t1\il (:iJm'b''W) 
A QJ QJ d 

1-a'l-!'IJ'l-l!!i;l:!:'11i;lf)'l'11'l''IU 
a,, QI cl ,::::t d o' rle:. cl o QJ 

'UnJ'\11 !'il l'ellJ '\11 l'W'Vll1tl'Ji'I l'lfel'J1'n'l"l/rl' 'illf1\il (lJ'111'b''W) 

'U1'hl'Vl 'Jl'b'li1U�'fl'9f'1 l\llfl\il (lJ'111'b''W) 

'I.J1'hl'Vl j�m l\llfl\il (lJ'111'b''W) 

A QJ y � 

m m11'l.lmmn01J11-a 

'U1'hl'Vl l'V'l'nel'W l\llfl\il (lJ'111'b''W) 

mY-a-:i1'1-!l!i;1:::mfi11qfillfli'I 

'U1'hl'Vl 'I.Jl'1'illf1 i'ltl1U0l'J'l7'W l\llfl\il (lJ'l11'b''W) 

"' d 

'VllW'lfU 
a,, QI t::l,::::;1 r/ 0 Q.I 

'I.JnJ'\11 "l/'V'l eltl'n'n 'illf1\il (lJ'111'b''W) 

'U1'hl'Vl U'Wl�f1'11 �vJi-:i:iJti'flcl' l\llfl\il (lJ'111'b''W) 

'U1'hl'Vl ll.J�l l'n�l"l/!!i'W'l11\11fl\il (lJ'111'b''W) 

'U1'hl'Vl I 111W1'W l\llfl\il (lJ'Hl'b''W) 
' ' 

� A A G 

j:yt)l!i;l:!:iJ-:J'Vlil'VI 
.:::ii Q.I ,1 t::.1 .::::! cl r1 !11" I o QI 

'UnJ'\11 ll.Jl'ilel'J "l/'Wl'V'l'nf1"1/ f11U 'illf1\il (lJ'111'1f'W) 

22,800 

61,800 

29,700 

42,100 

220,800 

74,200 

266,500 

208,600 

212,600 

117,000 

47,400 

156,700 

74,400 

22,900 

91,400 

(1Jl'Vl) 

7,337,280.00 

3,283,200.00 

994,980.00 

3,059,100.00 

5,396,850.00 

2,968,050.00 

2,428,800.00 

5,006,955.00 

1,624,980.00 

1,452,425.00 

1,929,550.00 

1,045,992.00 

1,045,992.00 

2,925,000.00 

2,925,000.00 

8,617,585.00 

3,353,550.00 

2,005,760.00 

2,027,400.00 

1,230,875.00 

1,937,680.00 

1,937,680.00 

16.27 

7.28 

2.21 

6.78 

11.97 

6.58 

5.39 

11.10 

3.60 

3.22 

4.28 

2.32 

2.32 

6.48 

6.48 

19.11 

7.44 

4.45 

4.49 

2.73 

4.30 

4.30 
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fl0-.'.llJ'WlilmnihY DIVIDEND STOCK �'1-!lJ'l-!'U'l-!fHI
- I "' "' 

-.'.I 1J U1� fl 01J 11 tlij� !eltl � !-.'.1 '1-rn-.'.l lJ 'I-!
' ., "' 0A 1'1-!'YI 31 "fl1li'I" 2563

fl 1':i 11 fil'l � 'Jl c.f'n:; I� cl I'll� 'W ft� 'VJ 'W, in 1':i 11 \ol fl� :l.JlllllJ u ';j :;m 'VI '1J eM eJ \91 m11 fl';j';j lJ

A Q.I Q.I � 'lHlrlM'Vl'J'VW

A Q.l d d.  0 0.1  mrrn 10:iJ u 1r1 'il7f1\ol (lJ'111'li'W)

U7hl'i1 l\oleJ:; U'l'lft'VlUlJ nN 111n\ol (lJ'111'li'W)
A Q.I c:,.;f sJ d1 0 Q.J urn'VI r11aft\91W7ft 'il7f1\ol (lJ'111'li'W)

1J7hl'VI rJ'fll'tltl 1llfl\ol (lJ'111'li'W)

u1JJ'V1 iuuihrn'lfrn r1af um1'lY'W 111n\ol (:iJm'li'W)

flB-.'.l'Yl'l-!11m1ifomj"'YJ�r1�11ij:;fl0..:i'Y1�1;1'�1�0fl11il-.'.l'Yl'l-l1'1-10if ..:i111j"'YJ�'VI�
. . 

'11 foll11 �0 fll':i ft� VJ 'W 1 'W ft'VI n rm I i10 'ff� '1117 lJ 'VI i' 'l'l �m m1'li

11"!�').!ij�'YJ'I-! ('Jli'll'Yl'I-! 51,739,538.97 lJl'YI)
. . 

11mm11�tl1�f)e]u-:]1Jf11'Jl�'Wl�'Wft1'W'l1��'1Jel��1Jfl1';jl�'Wtl

rn tf'n:; '1J tM

1l1'W1'W'11tl'·w lJft�ltl�'.li':irn lJft�ll�'WM'Vl'W

197,200 

778,700 

398,600 

53,500 

319,600 

349,300 

(1J1'VI)

9,848,340.00

3,924,280,00 

3,052,504,00 

988,528.00 

866,700.00 

1,016,328.00 

2,986,515.00

2,986,515.00 

45,102,197.00

45,102,197.00

21.83 

8.70 

6.77 

2.19 

1.92 

2.25 

6.62

6.62 

100.00

100.00
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nei-:il:J'W!U\>1'1'111la DIVIDEND STOCK �'W'tJ'WU'WNil 

-:i11n111'll1vil:Ju1u\>Jmj11 

ttrnr11ilt1ui:rv11u� 31 iim1flii 2564 
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�l'li-:i-:il.Jl'U!'JlJ'W l!'J'Vl�l U !'J'W 

�1'1i-:i-:il.Jl'U!'JlJi'lf7;,'l"I 

�1H�1vtu 
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1wm1n1 '11c 'IJ1�'Vl'W)1:1V1n'il1m1'Wft-:i'l'l'W ' ' ' 

-=ld � ,J � 
11!'Jfl7-:i 6Ulfl'l'J'W 'i1'l'l'li'l'llfl�'IJ'W 'illfll-:J'W M'l'J'W 

11vm1n1 '11c 'IJl�'l'l'W)fl'l'ln� v� 'lli1n��'W 'il1m1u?1-:iV1u ' ' ' 

� � d� .J d0.1iq,� .J 
TJ:JJ-:il !'Jfll-:i 'IJ lfl'Vl'W 1:1''1'1 'Ii 'il 1 fll-:J'W ft �'l'l 'W 'l'l lflfl 'IJ'Wllft � 'VI !'J-:J t:JJ lfl � 'IJ 'W ' ' ' 

fll-:ift� ft� 1 uil'W 'Vlf 'l"I �q'l'1TI'il7flfl7-:i\Pl 11il'W nu nei'Wmilt1'W '1� 

'11fl miit1uM 

m-:i-?!�ft� 1 uil'W 'Vlf 'l"I �q'l'li 'il7flfl1-:i\Pl 1t'W'W-:Jl'W'V! ir�i flmih1u '1� 

� cl 1 � � .J  

'l'i lJ lcH i'l \IJ'U 1 � fl el1J � 1J fll-:i l � 'Ul 1J'U ff'J'W 'V! 'W � '1J el�� 1J fl 11 l �'W 'W 

'l'i:IJlcH'l'illJ 

3 

3 

5 

3 

3 

2564 

1,772,357.24 

5,221.18 

1,777,578.42 

950,224.76 

14,015.75 

30,612.89 

35,000.00 

209,470.30 

1,239,323.70 

538,254.72 

1JTl'l 

(7,282,571.82) 

6,039,007.78 

(1,243,564.04) 

(705,309.32) 

(783.18) 

(706,092.50) 

2563 

3,278,575.60 

19,723.41 

3,298,299.01 

1,629,251.09 

26,617.49 

53,579.39 

35,000.00 

200.00 

1,744,647.97 

1,553,651.04 

(3,201,959.78) 

(2,161,624.76) 

(5,363,584.54) 

(3,809,933.50) 

(1,246.48) 

(3,811,179.98) 
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flel-!l'l'J'W!U�'l'll�il DIVIDEND STOCK �'W'l'J'W'U'WWrl 
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q " ' 

,d � ..:::, QI rl a.9 I �I m1 !'V'l:IJ'U'W( a�a-:i)'lleJ<i fl'W 'V11'V'lcJey'VlTI Im ::;tt 11<111 

fl'W'Vlf'V'lvey'Vln ru 1ulli1uil 

fl'W'Vlf'V'lvey'Vln ru 1utJmcJil 

fl11l'U�l'J'W!!'UM'llM'li1mum..i11'JM'Vl'W 

(1Jft�1'11'W11'Jft::; 10 'lJl'Vl) 

tt'W11'lM'l'J'W ru 1ulli1uil 
' "' 9 ' ':':'I 'IJ1fl : '11'W11'Jft-:i'l'J'W'Vl'UlcJ 1m::;tt11-:i11 

' � 

Q/ I .::IQ/ ,,!,,I, ,,!,,I, 9 I �I 'nfl : '11'W1cl€M'l'J'W'V11'1.J'l!elfl'W 1'W1::;tt11-:i11 
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a. d i k a, �  

'11:IJlcJ!'111ij1.h::; fl el'U<l1J fl 11 I <l'W I 1J'W fl1'W '11 'W-:i 'U el <1-:i 1J fl 111-:i'W 'W 

'lJl'Vl 

2564 

(706,092.50) 

6,100,494.35 

(3,270,600.29) 

2,123,801.56 

48,297,441.23 

50,421,242.79 

'11'W1cJ 

5,846,990.2993 

805,802.0355 

(427,518.8728) 

6,225,273.4620 

2563 

(3,811,179.98) 

21,296,429.97 

(40,575,773.44) 

(23,090,523.45) 

71,387,964.68 

48,297,441.23 

8,103,106.9888 

2,285,782.4423 

(4,541,899.1318) 

5,846,990.2993 
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mN't'J'W1ilv1mihr DIVIDEND STOCK �'W't'J'WU'WNti 

tnrn.11 'I-WJ1.h::: neiu:i'I.Jm1i�u 

ri1tt�'titliueyv11u� 31 iim1r1ii 2564 

2. 

fHJ-:JVJ'Wlil\91'Vllftft DIVIDEND STOCK t1'WVJ'Wif'Wr-HI ("f10-:JVJ'W") 'il\91'Vl:::l1Jl'J'Wl�'Wfl0-:JVJ'W'i1lJfl'I.Jffl'W!Hl'WflUI::: 
o OJ Q.I a., ,I QI OJ rl .J QI d. ,:::,\ ,:::lo a,,, ,:::,\ 

m1lJfll'Jfllfl'IJ'l11:lfl'Vl'J'l'Wlli:l:::\91m\91'111:lfl'Vl'JVW ("fl.1:1.\91.") llJ01'W'Vl 2 lJ'WlfllJ 2561 lJ'ill'W1'Wl-:J'WVJ'W'il\91'Vl:::l'IJl'J'W 2,000

l1'W'I.Jl'Vl (11tl-:i1�'W 200 l1'W'l1Ull'Ji:l-:J'Vl'W lJ1:lf11'11U11'Ji:l-:J'Vl'Wi:I::: 10 'Ul'Vl) l\911'JJJ'lih'l''Vl'l11,1fl'Vlfl"lcJ'U\91fll'Jfl0-:J'Vl'W 'Vllftft
q 'U q q 

0 � �I 91 -1 1 " lli:1:::1i'Wlfl11fl1-:Jl'Vl'V'l 'illfl\91 (lJ'Vll'b''W) l1J'WN\91lli:IN1:11J1::: !i'J'b''W 
' "'"' 

cl Q/ Ji ,::!!. I llj I.<::! O .::::1 9) 
fl0-:J'Vl'Wl1J'W fl0-:J'Vlm1lJ iJ1:::lfl'Vl rn 950 fl'W '11'W 1cJM'Vl'W 111:1::: 1:l-JlJ fll'Vl'W \910 w 1 flH m1 l\91 cJlJ'W 1vmv1:1-:i'Vl'W l 'W'11 'W 

q q q q q q 

fillJt)j 61J0-:J'IJ1EJ'Vl'il\91 'Vl:::lii l'J'W l'W \91 1:11\91'111,1 fl'Vl1'V'l Vil� -:iiJ1:::l'Vlfl'1 'Vll'Jlli:I :::/'11� 0 \911:11\91'111,1 fl'Vl1'V'l cJ 1tlJ 10 1ei �iii! 'il 'U cJ 

J'W'ul'W� 'J1lJ�-:JlJll'W11 UlJ��ll'Jl1'Wil'WN1:I \911lJ'l11,1fllflUIC\1fl\911�0fl�'IJ1EJ'Vl 'U\91 fll'Jfl1'11'W \91 l\911'Jl'R � l'J'J0'1.J1J'IJ(ll'lf1JJ 
" " 

U01'Jfl11f 01'Ji:1::: 80 61J0-:JlJ1:lf11'Vl1'V'lcJfl'W ft'VlTI61J0-:JfleM'Vl'W l'l.H11'W�l'l1�0fl0-:J'Vl'W 01'ilM'Vl'W l'W\91'Jlfil'Jll�-:J'l1tl \el'Jlfil'J 
'U q q q q 

k J'Ji a,,_ I ,-::9 0 9,},::!! Q/ Q/ ,/ ,::!!. lf 
fl-;1'11'W fl-:J'Vl'W 1-:J'WNlfl '11'W lc.Ji:1-:J'Vl'W 6IJ 0-:Jfl0-:J'Vl'W 11:l-Jfl-:Jfl0-:J'Vl'W 01'il'V111i'Jfl1'JlJfll'J l '111'JlJ'l11:lfl'Vl'J'V'll'J '11'J01i'J fl'j'JlJfll'J 950 

q q q q q q 

l\91 cJJJfit)Jt\J 761J11'J�'W '11�0"111m1lJfll161J1cJ l\91cJJJflt)Jt\Jli0�'W 11mY-:i01'ilMVJ'W l'W'11lf fl'V11'V'l cJ'l1�0'V11'V'l vft'W t'W '11� 0 

l �.J I 9 I ,:cg ,<!:I I lfl 9J d. 0 Q.I O ,::!!. 9/ 
m1'111\910flN1:l 1�w11i0'W0cJ1-:i 1\910cJ7-:J'l1'W-:J '1110'11mv0v1-:i 1\91 \elllJ'Vlfil'Wfl-:Jl'Wflut:::mrnm1 fl.1:1.\91. fll'Vl'W\91'1110 '1'11 

d 
fl11lJl'l1'W 'b'01J

fl0-:JVJ'W JJ'W lcJ'IJ 1v� 1m1'W if 'W Ni:l\917lJ'l1 lf mflru cn111:1:::11ifm� fl7'11'W \91 l 'W'l1'W-:Jft0 i'b'1'W 

cf Q..I O � 1 mu 'YI m1 'ii A fll-;J 'IJ m1 m,1 

l 'W 1J if 'il � 'IJ'W-:J 1J fll'J l1'W tl 1�'U\91'l'11 t'W \911 lJ II miJ {] 'IJ�'Vl 1-:J 'IJ t)j 'lfff ltt 1 'IJ fl 0-:J VJ 'W 11:l-Jlli:I::; fl 0-:J VJ 'W ffl'J 0-:J Ii l'J-:J 'Jf'V'l � ftlJ lfl lJ

'IJ1EJ'Vl <TI\91fll11:i-:JVJ'W fl7'11'W \91 l\91 vM11Jm1mli'W'b'0m 1n n.1:1. \91. ("11miJ{i'!J�'Vl l-:J'IJt)J'lf") ri1rni0-:i�11miJ{i'!J�m-:i

'IJt)J'lf 1JJMn1'11'W \91 H fl 0-:JVJ'Wil{]'IJ�\911lJlJ1\91'Jjl'W fll'Vill'J-:Jl'W'V11-:Jflm1'W �00fl l\91 l'Jftflll'b'l'lf'V'l'Ut\J'lf �-;I l'Wfll'J g

ll'W 1iJ{i'!J�'Vl l-:J'IJt)j'lfl�'W flf-:i111fl fl0-:JVJ'W Mi �1n-1iJ�cJ'W '11'W lll�'W lli''W 1 iJ lol-:Jtl''W fl0-:JVJ'W�-:J 1JJiJf '1.Jili-:i-:i'IJfll'J 11'W �
o 9 .c:1 1  ..:S � w o J QI d d.o 9 Q.1 <=:i lll d.  .J 
'W llft'W 0 ! 'W 1J fl 0'W 95-:J l\91:l-J 'il \91 'Vl l 61J'W \911lJ'l11:lfllflUI CJilll1:l:::1iJ ll'IJ'IJ'Vlfll'l1 'W \91 ! 'W lJl\el'J 'u l'W mm Tll 'b''R 'IJ 1J 'V1 106 l 'J 0-:J "fll'J

"' " " 

<11 ,:::! o Q./ .o:!!i  do ,:::::i. � 91 

1J Tll 'b'fi1'11 'J 'IJ fl 'il fl l'J 'Vl \9111 'W 'W li'J fl 'ill 'R 'V'l 1::; \91 l'W fl l'J 1:1-:J 'Vl 'W"
" ' '

fl0-:JVJ'W 

-:i'I.Jflm1'W61J0-:in0-:iVJ'WMi\91'1'17l�'Wm1111'VlcJ 11r1:::fl'Vlil1m1'W\91111�'W'Ul'Vl �-:im1<TI\91'1'17-:J'I.Jflm1'W1o1-:iflcirn�'W1iJ\911lJ 

i\elfl iJ 1 :::ft-:i fl 6IJ 0-:Jfl l'J 'U \91'\'ll'J 1 l'J-;j l'W l 'W iJ1 :::1 'Vlfl' 1o1-:itl' 'Wl'vf 0 fl 11:l-J ft::: \911fl 6IJ 0-:J ff ri l'W-:J'IJ fl l'J 11'W � 1JJ ri''Wl fl l'Jfl'IJ fl l1J 11 'Vl cJ 
' "' ' 

fl0-;!VJ'W 1� 'U\91'1'11-:J'I.Jfll'J l�'W'R 'IJ'I.Jfl111 le1-:J flt]11 t'W 1 \91 l'Jlltlfl 'il lfl-;J'IJ fll'J 11'W 'R 'IJ1Jfl11111 'Vl cJ 
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3. 

4. 

l�'WZN'Vl'W

Q.I 01 d ,::! d ?1 d<:::1 J I QI 91 1 � i 9 91 J 
Vi flf1'V]'j'W!'J'il \91'\fl�!'IJ !'J'W'V1!1J'W\ol':ilfll':i'Vl'W 'Vll.J\911:11\9l'liel'lll!'Ji'H1el-:!'Hl-:!rn !!1:1'\91-:!\91':J!'Jl.Jfl'fll!'J\olTI':i':il.J !\91 !'J ! '11':il'fll'liel 

" ' 
'lllcJ'flf-:ici1ey\91 ru 1'Wvi1\91�7l�'WMl'.J'W 

' � ' 

Vi -an'Vlf 'W Chi 'il \9l'Vl�!il cJ'W �!�'W \91':iltl'WVJ'W � "l:wfl\olm\9l�el'll 1m el-:!i''IJ u 1:1'\91-:!�1cJl,Jfl � 1��TI':i':il.J�'lh�l.J 1ru �'W 
i g)QJ ,::S .:::::. ai. 91 
! \91 !'J� 'il\91 f11':i f1el-:!'VJ'W 'li-:!'W 'ill':iW l'il lf11:1'tll'W�'Vll-:!f11':i !-:!'W 'llel-:! �elel f1\ol':ilfll':i 

r\'1 "l rn1el 'lll\9ll'.j'Wey'Vln�5-:i "l:Jin\91 �'W 'illf1f11':i1.Ji''Ul,Jfl�l'llel-:!!�'W fl-:!'VJ'W 'l tt1�'Wl,Jfl�1��TI':i':il.J 'ild'Uft 'W r\'1 "l rn 1 el'll719l'VJ'W 

':il'fll'Vl'W 'llel-:!!�'W fl-:!'Vl'W � i1ml lcJ 'l �1nt111 ru � cJ�1-:iJ 1ww n ' ' 

� 9) IIJ .., ' 9 .., ' f17':i':i'IJ':i':il!'J !\91Ufl�'fll !'li'ill!'J 

llj9Je::,. QI 9)d llj;l/QJ IQ.I d I ,:::\e::,. e::,.,d l!)9J0.1 
':ilcJ 1\91!-:i'Wifm-rnrni1ilm1cJ 1\9l'W'IJ!!\911'W'Vl1.J':i�f11rl''il7cJ!!fl�l.J1:1''Vl1i'Vl'il� 1\9lrn 

lJJ 9/ ,1 Q.I 91 d lJJ 91 d 9) l O ,:t? ,::9 Q.I ,1 d 9) ,<:::\ 

':i l!'J 1\91 \9lelf1!'1J !'J'j'!Jl !iJ'W ':il!'J !\91\olll.J!f1W 41'fl-:!'fll-:! ! \9l!'J'fll'W-:i1Nel\ol':il\91 el f1!'1J !'J'VlU 'VI 'il':i-:! 

1 99/1 Q.1 9)  ,;/ 91 

'fll !'li'ill!'J':i'Ul\olll.J!f1W41'fl-:!'fll-:! 

1rl el11 n 11 i 1ml 1m�'W fl-:!'VJ'W Nfl�l-:i':i�Vi 11-:i � s:i\91 el'IJ!! 'Vl'W ey'Vl n� Mf 'IJ fl'Ul,J fl� 7\ol ll.Jllt"\j 'b''ll el-:!!�'W fl-:!'VJ'W 'il � !'Uft 'W r\'1 "l ':i 

Vl':iel'lll\9ll'.j'W 

f1el-:!'VJ'W!ft!'Jfllii!1'W M\ol1l.JlJ':i�l.J1flfll�lf1HlmlcJM\olll.Jl.Jl\ol':il 40 (4) (f1) !'Wel\91':il!el!'Jfl� 15 'llel-:!':il!'Jl�f1el'W'nf1 

':il!'J�l!'J 

f11':i ! �\9lfl !'Jv:/'W 'il!!1:1�f11':i1.J':i�l.JlW f11':i'Vll-:!1JTll'b' 

t'W m':i <TI\91'1'17-:!'1Jf11':i!�'W 'ltt!�'W "l 1.J\911:iJ u 'W 11.J�D�m-:iDt"lJ'b' N7cJ'IJ1TT 7':i�el-:i 'l �� fl cJv:iil 'il!rn� m':ilJ':i�l.J 1ru mm mcJ 

1.J':i�f11':i �-:!11Nflf1':i�'Vl'IJ�el'ill'W1'W!1'W�!�!'J'J�el-:!f1'1Jfl'W'Vli''WcJ Vitlft'W ':il!'JM �l!��l!'J !!fl�f11':i!ll\9l!N!'J�ell.J1:1!�!'J1f)'IJ � 
e::,. Q.I d :f.e::.. d .<::\ ,-% .,,g d.<::\ ,,H � I lLI O d 1JJ9,I 
ff'W m'W !'JI! fl �Vi'W ff'W 'Vlell'il!f1\91 'll'W 'Ii-:! Nfl'Vl!f1\91 'll'W 'il':i-:!ell 'il!!\olf1\oll-:! !lJ 'il lf1 'ill'W 1'W 'VllJ':i�l.JlW f11':i 11 

f11':i 'l ��fl cJv:iil 'ill! fl�f11':i1.J':i�l.Jl(lj f) l':i ! 'W f11':i 'U\91'1'11-:!'IJ f11':i 11'W 'il � Mf '1Jf17':i'Vl'IJ'Vl1'W el cl1-:i� ell� el-:! f) 7':i1.Ji'IJ1.J':i�l.Jl(lj f11':i 

� "' � "' "i = , 1d � "' ;:!1 .., IIJ, i 'Vll-:!'Ut"\j'li'il�'IJ'W'Vlf1 !\9l!'J11i!1Jfl!'J'W'Vl'W'V1!1J'W\9l'W !lJ 

' � V -=l v � � 

'llel\jil!m.nfl1Jfn'J'IHl'lll£.ll-:!'1-fi;1-:!JJ'U 

lfl 9)1 .<::\ I A llJ 9) ll.l ,J 
nel-:i'Vl'W 1\9l'liel'll7m-:i'WM'Vl'Wt'W':i�TT11-:ill mtJ 1\91\91-:!'W 

"' "' 

' ' ' 

'liel!-:!'Wfl-:!'VJ'W 

'lll!'J!1'W fl-:!'VJ'W 

2564 

66,339,528.43 

62,662,598.39 

'Ul'Vl 

2563 

76,727,940.47 

95,820,184.93 
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5. 

' ' 
� QJ � .t::l.::t 'J) V 

1lfJfl11�1fl'ilfl'I.Jfl'ilfll1Yl!flfJ1'1JeMfl'W 

I ,:::! ,:::I .::::, I QI d O QI QI .::::, QI QI -=i. d. di d 9}.,!l 91 .:9. 

l'W '.i �111lsl iJ fl el sl'l'.J'W lJ '.il l'Jfll'J� '.i fl 'il'.i �111lsl fl'W 'l'1 ftlfl t1J fl 'lJ'lJ '.i':1:J '1'1 'il Ill fl 1'.i U ft� fl 'il fl1'.i el'W "lf sllJ �fl elt1 'W II ft�/11 '.i el 
' . ' 

fl'J'.ilJf11'.i l�l'J1f1'W f1'lJ'lJ11'f mJ\llf111 l!ft�flelsl'l'.J'W '.i1l'Jf171vifllfltlj\Plslflci71fi111'1'lJiJft'W '(J'llli'Wvi 31 lJfl'.ilfllJ 2564 lift� 
• 

2563 lJ\Plsl\91el 11Jw 

.::::, QI QI QI t/QJ <l::!i O QI 

2564 

'lJ'.ifl'l'111ftfl'l'l'.i'l"W'il\llf11'.iflelsl'l'.J'W '1'11ftft 'illfl\ll 

'l.J1'1'1 

2563 'W ll'J'l.Jll'Jf17'.if1111'W\ll'.i1fll 

fi11i'.i'.ilJl'Wl'JlJf17'.i 11 \llf17'.i 950,224.76 1,629,251.09 
o'.d 

'l 
QI ,:!;! � 

\911:iJlfl'ill'\11'1'1'.i�'l.J 'W11'Wslftel'li'Jn'W 

I I ! T !1/ 

QI .d. ,:::I .:9. ,:::i,::t o QI 0.1 .::::. d .::::1. ';JI QI QI ..:::i 

'ill 1'W'Yl 31 lJfl'.ilfllJ 2564 lift� 2563 f1eN'l'.j'WlJl'Jel\llfls!Lr'lftel'l'llJffl'.i�fflfltljfl'Ufl'ilf11'.i'l'llf1l'J1'1Jelslfl'W MW 

.::::, QI QI QI r/01 . ..:::i. 0 Q/ 

'l.J'J':1:J'V111ftfl'l'l'.iVW'il\llf11'.iflelsl'l'.J'W 'Vllftft 'illfl\ll 
I d QI 9) I 

'l.Jl'l'l 

2564 2563 

fl 11i'.i '.i lJl 'W l'JlJ f11'.i 'il \ll f11'.i fl ls! 'il lcJ 93,062.25 105,010.70 

, .o::). ..:9. d ll] 3/CIJ ..:::i. Q/ ti .:9. �1 d I d. "i' ,J -:::i. 9,1 31d, 
lJftfl 1cJ\ll1i'.i'.ilJ 11 lJll'JM '.ilfll'Yl 'il � !\ll'.i'lJ 'ill fl f11'.i 'IJ ll'Jft'W '1'1 '.i'l"l l'J11 '.iell1J'W '.i 1fl 1'Yl 'il� 'il 1l'Jl'l"I el ! el'W r'i 'W ft'W l r'i Nel'W 

qJ • qJ 

QI I d d .::::, � 9 .::::, I 9'11 9) 9) I Q/ d Q/ I 

1 \ll l'J'.i 1vm1 \llsJflft rnllm1vm1'1'11m1 'll'W 1 'W ft mwil fl\91'.i �1111-:i�"lfellW��'llll'J (�'.i1:iJ\9lm\ll) 'ill 1'W 'Y11\ll],jft m fl elsl'l'.J'W 

'1 �'.ilfl 1m'W el'el 'IJ7cJ l 'W\91 ftl\ll�JJfft,7'1"1fl cielsi 'l'W m11'\ll],jftri 1��1i'.i'.ilJ 'll el-:Jfl'W 'V1'1'1"1cJllft�11d fl'W �s111 mll�'lJ1i'l'l m.Jty;

�I� l'J1su'els!f1111'W \ll M l9i' el sii\lllJft ri ,;1l'JlJ ft ri 1cJ�1i'.i'.ilJ vm i''W l 'W mru � 1ill'.i\9lm\ll�lJft il1'1"1flci elslfi111 '11Jfl'W '1'1'1'1"1 cJ111el 
qJ qJ ' 

:ll I V I 

11u fl'W vil'.i-a fl'l:J ru�1� l'J1f1'W 111el1:umm1011117fl7lft'W eloiiel'IJ ll'J l 'W \91 mlllvil'.im11w fl ci els! 1; flelsJ'Yl'W 'il �1l1 �m'ill:iJft ri1 ' qJ 

.::::. l q 91 .::i. 
� 

I .ai.. , d 01 , ti 9 9/ 9J d QI tq 31,d_ cJ\911i'.i'.ilJ ! \ll l'J ! 'b'l'l'lfl'W fl f11'.i1J'.i �llJ'W lJ ftfl1'1'1111lJl�ftlJfl1Jll\9l ft�ftfll'W f11'.i'ill lW�'l"l l'Jll'JllJ ! 'li'IJ ellJft'VlflllJl'.iflft s!lfl\91 !\ll'l'l 
• qJ qJ 

1�v1'1i'eJsin'lJfi'W'Yl'1'l"lcJV11emdiru�'il�1\ll],jftri1��Tinm!'Wt�mfl�'(J'\ll 

,, ' '

\917 n -:i \91 el 111 u 11 ft\ll � � sim1 el si ri el 'Yl 7sJ fl 7'.i 11'W vi illl :iJ ft ri 1; 1 l'JlJ ft ri 1 l'J� TI'.i rn :o 111 'W fl \917:iJ in f11'.iD '.i � lJ 1ru 1J ft ri 1
'lf cu 'I 'U 

I QI 9) IJl9/01� 

fl'JllJll\olfl\ollsl 'IJ'el�'.i�\ll'lJ'Uel],jftffllJl'.iflll ft\llsl !\ll \llsl'W 

- '.i lflllft'W el' el 'IJ 1l'J c1iJ l9i' 'el sill -r 1J 111 �) l 'W \91 ft l\ll � lJ ft fll'l"I fl ci eM rl 11111] ff 'W 'l'l '1 'l"I cl 111 el 11 d ft 'W el cl 1s!l� l'J'Jf) 'W
'31 QI d 

('Uel],jft'.i�\ll'lJ'l'l 1)

'J) d. � 11 .4? 
''l 

QI d d Q/ 1.q 3') 111 3' , 9} - 'Uel],jftel'W'Welf1lr'i'Wel'illfl'.i1flllfl'W'el"lfel'Ull'J"lfsl'.i1lJel� 'W'.i�\ll'lJ'l'l 1 'l'lftllJ1'.iflmlf1\ol !\ll !\lll'J\91'.isl ( !\llllf1 'Uel],jft'.ilfll\llftl\ll)

111el l\lll'Jei'ellJ c1�wi su'ellJft�fl1'W1'illlJl'il1f1'.i1fl1\9lftl\ll) fi111'1'lJfi'W'l'1'1'1"1cJi!'Wr'l1el11dir'Wi!'W (�ellJft'.i�\Pl1J� 2) • qJ 

- 613/ el:IJ ftfi1r'i '11J fi'W'l'1'1 '1"1 v111 el11d fl'W � sj 1:u Mei' ls!O sl'illfl'li' ellJ ft� ftllJl'.iflft sllfl\91 M 'illfl\/lftl\ll c'li' mm� 1iJ ffllJl'.ifl qJ • • 

ftsllf1\ll 1�) (su'el],jft'.i�\Pl1J� 3)
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"' � ,I 

1:'l''W'm'V'W 

�'.ilfll'.i'l'J'W 

47,521,865.00 

45,102,197.00 

'IJTVl 

ru l'W'n 31 JJm1ruJ 2564 

'.i'JlJ 

13,698.00 47,535,563.00 

'Ul'Vl 

ru -f'W'Vi 31 JJmlfllJ 2563 

'.illJ 

45,102,197.00 

!�'WM 'Vl'W � l<l "l � <JlJ fl 'fl l!�'W fl <l 'Vl 'W lJ 1 'il lfl '.i 1 fl 1� fl WI�" fll'.i � l<l B -:i 1 {el Vl<l 'If�! 'il'W, 'W � fl 1� � ilfl fl l'\"l fl ri el <JU fl �ti fl 'il �
q <u q <lJ 

I 3/ I 1 3,/ I 3) 

'lh � !il'Vl el cli m� \il'IJ 'Vi 1 t!mh � fl eJ'IJ� 1t1� '.i71:'l'l'.i'Vl'W 'll el <J'IJ 11Y m� 'Vl �1 ii l'l'W 'Vi iJ ft m'l"lfl � el<J 'Vi '15el 'll 1t1 i 'W �m�'Vi i� i-:i
� ' 

,J I cl \q I QI d 9/ ,::::,, O Q.I ,A d:!_ I � 

'll'W el t11-:i1ll'W'Vll<Jfll'.i flel <l'VJ'W 'il � 1lJ'U'.i'Li'.ilfl l'Vl el 1-:i eN1:'l'Tl'!'.i'IJ!fl'.iel<JlJelm m'W 

I l 'j} I I 

1fl1 ei-:ii'.iel'Vl 7<1fll'.i !�'W 9i-:i'l5el 'IJ1t1i 'W� fl 1�'Vi 1:iJM�fllll 'ill'.iru 111i11:'I' m'l"l flriel-:iu��fl'U'.i�!il'W 'fll'il1m1fi 1�m�'Vi ilm'.i 

�1-:i 0-:i Hel cl1-:i i� 1 'il'W fll'.i 11:'l''W eJ'.ilfiliel 'll 1t11 � vN'isi' 1tt1ei 1m ri-:in1tt 'W � '.i 1m�1 il'W 'Vl 1<111:1 elfl�-:i Mf rnrnftt! 'Li 1:'l''W'W 'ill fl 
� ' 

�ell,Jfl�'ff <J!fl� M'il��fl'il�el�im�\il'IJ� 2 1fiiel-:ii'.iel'Vll<1flm�'Wmri1d'I.J'.i�flel'Li�1t1 �'.i71:'l'l'.i'VJ'W �el�'.i�'l'!11<1fll'.i! �l'il� 

'Vl�1ii t1'W t 'W�m�tt (lfl'Vlf 'l"I v

' . 
,::::1. 9/ Q.I ,::::1. 

fllllJ! 1:'l'l'l<l � l'W el�'.i 1� el fl!'IJ l'I 

m1JJ1 �v-:i� l'W 0 �'.il� el mtl ti� elf117lJl�t1-:i� l,J fl 'fl l'll el <Jff'W 'Vlf 'l"l V'Vll<Jfl 7'.i i�mrn �'11 d ff'W 'Vl 1-:i fll'.i !�'W 'il �1'1.J� l'l'W!! 'Ufl-:i 1 ,iJ 
' ' . 

! U el<l 'il lflfl 1'.i ! 'U� l'l'W!! 'U l'l '18 � '.i 1� el fl! 'U t1 i 'W � l'l 1�

1 lfl ... 1..Jlr( 91 ... I d 91 Q) ,J .,:g ... I 91 =. Q.I o' .:::,,, ..J=. 
�1'.il<l�el l 1J'W !�1:'i'!JJ filllJ! 1:'l'l'l<l� l'W el�'.il�elfl!'IJ l'l'Uel<lflel<l'VJ'W 'li<l1J'.i�flel'IJ� 1l'l1:'i''W 'm'\"ll'l'Vll<lfll'.i!<l'Wl!fl�'l'!'Wft'W 'Vll<lfll'.i 

!�'W 'IJ el <l flel <l 'VJ 'W �llJ l,j l'l'fl 1�� li'.i'.ilJ!! l'l � � 1!! 'W fl� llJ'U '.i �!il'Vl 8 �'.i 1� el fl! tl l'I

,::,,, Q) cl ,:::,,, 

1:'l''W 'Vl'.i'\"l l'l'Vll<l fll'.i !<l'W 

,:::,,, 9/ I ,:::,,, 

!<l'W l'l <l'VJ'W!! ft� <l�ll'll,jl'lfi l��li'.i'.ilJ 

!�'WNlflli'W lfi 1'.i
• • 

�fl'l'!'U 'ill fl� elfl!'Ul'I

'IJl'Vl 
' ' 

,:!:f d:!. ,:!:I =. =. Q) ,::::I. 

t1el�fi<111rnel'llM!mel<1lJel'Vll<Jfll'.i!<1W!'Vlli ru 1'W'Vl 31 JJmlfilJ 2564 
• 

iJeJ�'.il�elfl!'Ul'I 

, 1� ,¾ 
JJ'.i'IJ'IJ'Wl'l<l�llJ

8�'.il�m� 

3,021,209.04 

iJeJ�'.il 
• 

al 

�elfl!'Ul'I 

47,535,563.00 

485.43 

'.illJ 

47,535,563.00 

3,021,209.04 

485.43 
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Ul'Vl 
' ' 

.o:!:f. et -=:I. .::::,_ at. Q/ .d.  
cJo�r1-:im1:1e:i'UeJ·mr:rn-:ilJe:i'Vl1-:inTmin1m ru 1'W'Vl 31 lJmlrilJ 2564 

!II 

11iirY'W'Vll,:jf11'Ji�'W 

!II ' 
"""' "' 

'rl'Wl:1''Wel'W 

!II 
"""' "" 

lJell91'Jl�el fll'lJcJ 

• I"' Ji 
1J'J'lJ'U'WM191llJ

ell91'J7191m� 
!II ' 
"" "" 

�elfll'lJcJfl,:j'V] 

1Jl'Vl 

�elfll1JcJ 

132,692.10 

72.81 

3,249.77 

' ' 

'j'JlJ 

132,692.10 

72.81 

3,249.77 

,:!I ,:!!_ ,:!I .::::,_ .::::,_ Q/ .d.  

cJel�r1-:im1:1el'Uel-:i1mel-:ilJel'Vll-:imm'W,fV11i ru 1'W'Vl 31 :JJmlrilJ 2563 

.::::,_ QJ a' .::::,_ 

1:1''W'Vl'J'V'lcJ'Vl7-:if17'Jt-:i'I.J 

!II 

lJel191'Jl� elfll1J cJ 

• I"' Ji 
1J'J'lJ'U'WM191llJ

ell91'J7191m� 
!II ' 

"" "" 

�elfll'lJcJfl,:j'V] �elf111JcJ 

<==:.'to '3J I .a,, 

t-:i'W M'l'J'WU fl�-:i� 1cJl,j1:lfll�l911inlJ 45,102,197.00 

l�'WNlfl'li'Wlfll'J 2,912,963.83 

1:lf1'H'W1llf1l�'Wif'W11-l1:lll1:I�
,J 

�e)f1l'lJcJ
" 

1:1 fl'H'W 1l lf1f17'J 'U 1 m�'W i'M 'Vl'W 
qJ q 

!II 

'rl'Ufl'W'Vll,:jfll'Jl�'W 
" !II 

9/ <=:I et .::::,_ 

! l:ll'H'W 1l lf1f17'J'lfell-:i'W 1:1-:i'l'J'W

�7 ! ;�W�l-:i�lcJ

" ' 
"""' "' 

'r!'Wl:1''Wtl'W 

d 91 .a. 

fl'JllJl fl cJ-:i � l'W! fl'J �191 

71,866.08 

6,188,145.69 

5,827,154.09 

144,709.93 

274.66 

5,592.69 

'j'J:Jj 

45,,102,197.00 

2,912,963.83 

71,866.08 

6,188,145.69 

5,827,154.09 

144,709.93 

274.66 

5,592.69 

nel-:i'l'J'WlJfl 17'.lJ !�cJ-:i �l'W! r11 �191� ell �in �111nm1��flt1Jt1Jl Llimm1 t1tJi:jtl'�l917lJf17'J � �nvl''W �1 �'l.J "l-fl:w1r11 o-:illel'Vll-:i 

fl m�'W !� o-:i 1llf1f1 el-:i'l'J'WlJ�f)'yjtl Dch-:i h �\o1llJ fl'W 'Vl f 'V'I vm-:i f1l'J!�'W\,)\jf1ci1111� fl rn fil'rl'W � 1 m �cJ�nmi'W i'W 
,=9 I I lfJ 'J)o.J .d. cl e:

flel -:i'Vl'W 11-:i l:JJm�1111� 1�rnm1rn 1:1'cJmcJ111n m1 !fl'lJ'H'W 
q 

f1 el '1 'l'J'W "liJii fl'W 'Vlf Vl V'Vl 1-:i fll'j !�'W'H 1el11tl fl'\.J'Vll,:jf)l'J!�'W �l�'W!�'W 19111�1-:itJ1 �!'Vlfl' i-:il! 'W � -:i "liJii fl'JllJ!�cJ-:i 'Ulflel\il 'Jl 

u1:1mtJ�cJ'W 
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7. 

d 91 fl'Jl:!J!fll'J.;J\oll'W\oH'll\ol

fie) ,;J'Vl'W �fl'Jl:!J!�l'J,;j �l'W \oH'll\oll� e),;j 'illf1]Jl�'W fl ,;J'Vl'W l'W\ll'JlflT:i'Vl'W �,;j Nfl\ll el'l.Jll 'Vl'W 'UeJ-:ll�'W fl,;J'Vl'W �.:if1ri11t'W el�fl'IJ fl'JllJ q q . q 'I 'U 

0.1 .c:::i. «!I rl .c:::i. � rl0.1 r d; N'W N 1'W 'U el .;Jf111� l fl'nl i f1 'il f17'J llJ el .;J fltll'W f11'J W \l1 fl 1\911.;J'W II fl� \l1 rlll'l 'l'J 'W "Ii .;J fl fll 1f17'J W 191.;J f1rl11 ell 'il lJ N fl m � 'V1 'IJ
'V11-:i � l'W 'IJ1f1'111 ei � l'W m..1 � ei N fl m1 � 11 il 'W .:i l'W 'U ei .:i 'IJ 1fl'Vl � ei ei f1\ll 1 lfll'i J.:i� tu ei � n rn.h �lfl'Vl 'U ei .:i TI 1 n 'ii 'U ei .:i N ei ei f1m 1� ' � 

fll'J'Jl]Jf11llJftlJ'W'W Tifl'I.Jfl'Jl:IJN'W N1'W 'UeJ,;J\llfl l\ollJlf1ti el l'Jl'Wl'J,;J tl'li'W ell'il'l'll l ,r'J lfll'IJe),;j\l]'j"lfll'J !�lJt'W'l'!j elfl\olM 11,i'

m 11.i� '11 T:i m 1 m ff l'.I .:i
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

50,557,257.47     100.27   

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(tha) 3,021,694.47          5.99        

หุน้สามญั

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธรุกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 2,391,000.00          4.74        

อาหารและเครื่องดืม่

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 966,000.00             1.92        

ทรพัยากร

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,736,875.00          5.43        

บริษัท ปตท. น  ามันและการค้าปลีก จ ากดั (มหาชน) 13,698.00              0.03        

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 2,356,200.00          4.67        

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,880,900.00          5.71        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 1,744,640.00          3.46        

บริษัท อนิทัช โฮลดิ งส์ จ ากดั (มหาชน) 3,416,000.00          6.77        

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,502,820.00          2.98        

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3,216,400.00          6.38        

ธรุกิจการเงนิ

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2,534,500.00          5.03        

บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 1,430,205.00          2.84        

บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2,512,500.00          4.98        

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1,366,800.00          2.71        

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,417,550.00          4.79        

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,917,700.00          3.80        

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน
อันดบัความน่าเชือ่ถือ

มูลค่ายตุธิรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดบัความน่าเชือ่ถือ
มูลค่ายตุธิรรม %NAV

บรกิาร

ขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,285,255.00          2.55        

บรกิารเฉพาะกิจ

บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 3,052,350.00          6.05        

พาณิชย์

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 1,225,150.00          2.43        

บริษัท เมกา้ ไลฟไ์ซแอน็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 2,008,800.00          3.98        

สนิค้าอุปโภคบรโิภค

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,494,600.00          2.96        

อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1,494,500.00          2.96        

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2,389,424.00          4.74        

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,181,696.00          2.34        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (136,014.68)        (0.27)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,421,242.79     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วันที ่31 มกราคม 2564

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -                -                 

พนัธบตัร หรือ ตราสารแหง่หนี ที่กองทนุเพื่อการฟื้นฟแูละพฒันา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 3,021,694.47   5.99                

เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค  าประกัน  

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

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค  าประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากวา่อันดับที่สามารถลงทนุได้ -                -                 

(investment grade)  หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                3,021,694.47    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 ตั งแต่วันที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 ถงึ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 950.22                2.14                    

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 14.02                  0.03                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 30.61                  0.07                    

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 36.10                  0.08                    

รวมค่าใช้จา่ยทั งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 1,030.95 2.32

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากกองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย์และภาษเีงินได้จากการ

     ลงทนุในตราสารหนี 
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อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วันที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 ถงึ 31 มกราคม 2564

PTR   = MIN(มูลค่าทีต่่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื อทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนั)

PTR   = 61,037,569.57    

44,382,882.30    

PTR   = 1.38

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เปน็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้้ลงทนุทราบถึงมูลค่าการซื อขายทรัพย์สินและ

สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ ดังนั น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเปน็ทรัพย์สิน

ประเภทที่สามารถมีการซื อขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี  เปน็ต้น 

ยกเวน้ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทนุ ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซื อขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 27,406.23            14.07%

2 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  24,340.09            12.50%

3 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  21,338.89            10.96%

4 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน) ** 18,417.04            9.46%

5 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  17,008.75            8.73%

6 บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  16,019.67            8.23%

7 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 12,469.61            6.40%

8 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 10,088.55            5.18%

9 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)  7,785.64              4.00%

10 บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  7,400.15              3.80%

11 อื่นๆ 32,463.92            16.67%

194,738.54         100.00%

* ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วันที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 ถงึ 31 มกราคม 2564

รวม*

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

ชื่อย่อ KKPS ตั งแต่วนัที่  18 สิงหาคม 2563 เปน็ต้นไป
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บรกิารบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2563 ถงึ 31 มกราคม 2564

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 / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภทัร 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) / / / /
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

ลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี ได้ที่ www.talisam.co.th

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

ตั งแต่วันที่  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้ส ิทธ ิออกเส ียง ได ้ท ี ่บร ิษ ัทจัดการโดยตรง หรือที ่  website ของบริษ ัทจัดการที่  

www.talisam.co.th 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

1 วิสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 1 1 1 0 0 -

2 สามัญ บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) TK 1 1 9 1 0 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ไม่เห็นด้วย 

เน่ืองจากมีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน

เป็นเวลา 5 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

3 สามัญ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) HANA 1 1 7 0 0 -

4 สามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) JMT 1 1 9 0 0 -

5 วิสามัญ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT 1 1 8 0 0 -

6 สามัญ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) AEONTS 1 1 11 1 0 วาระท่ี 4 เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่และเพ่ิมจ านวน

กรรมการ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งต้ังคุณนพพันธป์ เมือง

โคตร เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

7 สามัญ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) PLAT 1 1 10 0 0 -

8 สามัญ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) BCP 1 1 11 0 0 -

9 สามัญ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 1 1 9 0 0 -

10 สามัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 1 1 9 1 0 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2563 ไม่เห็นด้วย กับ

การแต่งต้ังคุณไพฑูรย์ ทวีผล เน่ืองจากด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระเกิน 9 ปี

11 สามัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) WHA 1 1 10 0 0 -

12 สามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

13 สามัญ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) MEGA 1 1 6 1 0 วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ

ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจาก

มีผู้สอบบัญชีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา

 5 ปีแล้วรวมอยู่ด้วย

14 สามัญ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) BGC 1 1 9 0 0 -

15 สามัญ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BEM 1 1 12 0 0 -

16 สามัญ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 1 1 12 0 0 -

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม*
เหตุผลการคัดค้าน
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม*
เหตุผลการคัดค้าน

17 สามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC 1 1 7 1 0 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้น

จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 ไม่เห็นด้วย กับการ

แต่งต้ังคุณสมประสงค์ บุญยะชัย เน่ืองจากเป็นกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

18 สามัญ บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) INTUCH 1 1 10 0 0 -

19 สามัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) SAWAD 1 1 16 0 0 -

20 วิสามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) JMT 1 1 5 1 0 วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงจัดสรร

ให้แก่พนักงงาน ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/

หรือบริษัทย่อย (JMT-ESOP W1) ไม่เห็นด้วย  เน่ืองจาก

การ Exercise สิทธ์ิคร้ังแรกมีระยะเวลาต่ ากว่า 1 ปีนับจาก

ท่ีได้รับการจัดสรร

21 วิสามัญ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) STGT 1 1 5 0 0 -

*หมายเหตุ :  จ านวนคร้ังท่ีลงมติตามวาระการประชุม หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ การนับจ านวนคร้ังนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 คร้ัง โดยนับรวมหัวข้อย่อยแต่ละวาระ
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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 เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th 
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