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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 23 ธันวาคม 2562 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มายังผู้ถือหน่วยลงทุน

ทุกท่าน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ขยายตัว 2.4% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.3% ในไตรมาสก่อน

หน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุน

ภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ทางด้านการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในรอบปีบัญชีนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติขึ้นดอกเบี้ย 1 

ครั้งในเดือนธันวาคม 2561 จากนั้นกลับมาเป็นการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน 2562 ซึ่ง

เป็นไปตามทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของโลกที่ผ่อนคลายลง แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยที่อ่อนแอมากกว่าที่

คาดไว้ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย และความกังวลเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงิน

สกุลของคู่ค้าคู่แข่ง 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมี

ความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 295,660,236.06 บาท มูลค่า

หน่วยลงทุน 10.3784 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชี 1.4189% ต่อปี อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี 

1.4284% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.2704% 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 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 

ของปี 2562 ขยายตัวที่ 2.4% YoY ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.3% YoY ในไตรมาสก่อน ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย

สนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การ

ลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขา

เกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่ง

และสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสก่อน 0.1% (QoQ SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 

เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.5% 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัว 2.6% โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลง 2.0% 

การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว 4.3% และ 2.7% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8% 

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.2% ของ GDP แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 2.7% – 3.7% โดยมี

แรงสนับสนุนสำคัญ คือ แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาค

ครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ การปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้น 

ของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า การดำเนินมาตรการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 

2.3% การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว 3.7% และ 4.8% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่

ในช่วง 0.5% – 1.5% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.6% ของ GDP 

 

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้ 

 ในช่วงปี 2561 ประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไตรมาสละครั้งตามที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ Fed Funds Rate ณ สิ้นปีอยู่ที่ 

2.25-2.50 ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศจะยุติมาตรการ QE ภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 

ธนาคารกลางของประเทศดังกล่าวกลับส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินเป็นการผ่อนคลายหรือชะลอการขึ้น

ดอกเบี้ย เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในการประชุมเดือน

กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50%-1.75% และให้ความเห็นว่าการลด
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ดอกเบี้ยในคร้ังนี้เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงภายนอกประเทศ อาทิ สงครามการค้าและการชะลอลงของเศรฐกิจ

โลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง รวมทั้งความกังวลต่อ

แนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับต่ำ และ FED พร้อมจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนกันยายน 2562 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

Deposit Facility Rate ลง -10bps เป็น -0.5% ตามที่ตลาดคาด และคงอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Rate ที่ 

0.0% และอัตราดอกเบี้ย Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต่ำกว่า 

จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% นอกจากนี้ ECB ได้ประกาศจะกลับมาใช้มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือ

ทำ QE อีกครั้ง จากการประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ จากผลกระทบ

ของการค้าโลกที่ชะลอลงมากเป็นสำคัญ 

 ทางด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนธันวาคม 

2561 มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% ต่อปี จากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง

ชัดเจนเพียงพอ ความจำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่ผ่านมาจึงลดน้อยลงและควรปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

ดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนกันยายน 

2562 ได้มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดับ 1.50% นับเป็นการลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบมากกว่า 

4 ปีและลดดอกเบี้ยอีกคร้ังหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนมาอยู่ที่ 1.25% โดยมองว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะ

ช่วยหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้เงินเฟ้อขึ้นถึงเป้าหมาย ในภาพรวม กนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้และต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้น ยังคงมีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน

อยู่ แม้ว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไป จะช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบ

การเงินได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอ้ือให้เงินทุน

ไหลออกและสร้างสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและช่วยให้ภาคเอกชนบริหารความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น 

ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทย นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 นักลงทุน

ต่างชาติได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดการถือครองคงเหลือ 9.11 

แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ถือครอง 9.86 แสนล้านบาท ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

นับตั้งแต่ต้นปี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 23-119bps โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว

ปรับลดลงมากกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั ้น สอดคล้องกับทิศทางตลาดตราสารหนี ้ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป โดยฝั่งสหรัฐอเมริกา US Treasury 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 1.78% เทียบกับสิ้นปี 

2561 ที่ประมาณ 2.72% นอกจากนี้ในระหว่างปียังเกิดภาวะ Inverted Yield Curve ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

สหรัฐฯ ระยะสั้น (อายุ 1 ปี) สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว (อายุ 10 ปี) หลายครั้ง ทั้งนี้เกิดจากการที่นักลงทุนในตลาด

ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้าได้ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ ตลาดเงิน 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 
หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
 2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อปี 
 3 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 

  

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(9 ธ.ค. 59) 

TLMMF 1.31 0.34 0.72 1.42 N/A N/A N/A 1.25 

Benchmark3 1.51 0.39 0.86 1.61 N/A N/A N/A 1.43 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

0.06 0.05 0.06 0.06 N/A N/A N/A 0.05 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 0.08 0.08 0.08 0.08 N/A N/A N/A 0.07 
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ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th
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n°1 "l-:i('lJ lfl i'J'W)ff�ff:JJ 

'lJ tlJ iu f 'IJ ff:JJ fl n 
u • 

� a.I r/ ,=:i, I I ff'WVl':i'l-'l l!"J'V11i\llell!'W11J 

,\'1mul!u11JMV1'W�'il1l!'w1m1�1��l!:JJf1 ru i'Wi'Wil (l!u11J) 
. 

3, 8 

6 

7 

4 

'IJTl'l 

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 

2561 

335,866,429.81 

9,299,917.42 

646,249.77 

345,812,597.00 

47,833.16 

1,398.50 

49,231.66 

345,763,365.34 

337,883,207.34 

(4,777,124.46) 

12,657,282.46 

345,763,365.34 

10.2332 

33,788,320.7258 
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tHl-:J'f,j'W!UA'l'llij� m11,111u

-:J'I.JU-a:::tHJ111li'.l'i:l�!Oi'.IA!1'W1:1-:J'l'.!'W
V <t � ru 'J'W'il 30 'YH]rl'ilflli'.l'W 2562

1i'W1rl1'Jll'W'lil\el 'illfl\ol (:1J'!17'1i'W)

'a'Jil!�'WN1!1U'a:::�l/lJA'a!1'WNlf1

'W'Wli'lJA'a

1i'Wlrl111111nh�111r1111c1,m1� 4/365/61

nnr1111111nh�111r1111c1-:i,\ol� 36/92/62

1i'W lf11';il!TT-:Jil:i�l'11rl'1 '11t1-:J1\ol� 3 7 /91/62

1i'Wlf!T:il!TT-:J1J:i�1'11rl'111c1-:i1\ol� 38/91/62

1i'W1rl1'JIITT-:Jil:i�l'11rl'111t1-:i'J\ol� 39/91/62

li'Wlfil':i 1111-:iil:i�1'11rl'1 '11t1-:J1\ol� 40/91/62

1immrnti-:iil:i�111r1111c1-:i1\ol� 231182162

. li'Wlfil'.i!ITT-:Jil:i�l'11rl'111c1-:i1\ol� 41/91/62

li'Wlfil'J !ITT-:JiJ:i�!'11rl'1 '11cJ-:J'J\ol� 42/91/62

1i'Wlrl1:il!TT-:Jil:i�l'11rl'111c111\ol� 43/91/62

1i'Wlfll:i!!TT-:Jil'.i�1'11rl'1 '11,M1\ol� 31/182/62

1imr11111ti-:iil:i�t11r1111c1-:i,\ol� 331182/62

1imr11rn11-:iil'.i�rnr1111c1-:i1\ol� 37 /182162

'a'J:lJ!�'Wtl-:J'f,j'W ('alfll'l'J'W 292,901,112.78 'Ul'il) 

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

(1JTV1/'!1U'JcJ)

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

(lJ7'11)

10,000,000.00

10,000,000.00

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 

'JMll:::'lHM

:1Jllrh11mi-:i11u

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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fl M 'l'J 'W !U ,J 'Yll iJ ff ll"I ill ,1 1'.3 'kl
_, .. q -:J'IJ1J':i:t:flel'IJ':ilfnl:t:!el£l,J!-:J'I-Hl-:J'l'J'W
� .. q ru Twn 30 'Vl�l'l'ilm£J'W 2561

'li'\.llrll'i'li'W'lillil lllfl� (lJTTl'lill)

':i'"l:IJ!'.3'WNlfll.h:t:'ill/1J\ll':i!'.3'WNlfl
,., ,., tt'Wfl
• <U 

,, '
fl11'V1 1/2559

'Ii '\.ll 1'11 'i VJ fl' tfi' ll 1 fl 11 ( lJ '111 'lill)
,, ' ' 

fl11'V1 4/2560 'lj11'V1 l

..r'Wl'i1Jm

'li'W11'11'i l!r11'LJ'i:::l'Vlf11 '111'J1111� 4/3 64/60

'li'l-!11'11rn11-:itl1:::rnr11 'lll'J-:i,11� 24/182/61

'limmrnri,il'i:::!'llff1 'Vll'J-:J'"lfl� 37 /91/61

'li'\.l11'11'il!111'LJ'i:::!'Vlff1 'Vll'J1111� 25/182/61

'li'\.l11'11'il!111'LJ'i:::!'Vlff1 'VlcM'"l11� 38/91/61

'li'\.llfll'i 1!111'U'i:::l'Vlff1 'VlcJ1'"lfi� 39/91/61

'li'\.llfll'il!111'LJ'i:::rnff1 'lll'J1'"lfl� 27 /182/61

'li'\.llfll'ill111'LJ'i:::l'Vlff1 'Vll'J1111� 40/91/61

'li'l-!11'11rn11-:itl'i:::rnff1 'VlcJ-:i,f1� 28/182/61

'li'\.llfll'il!111'U'i:::l'Vlff1 '111J1'"lfl� 41/91/61

'li'\.l11'11'i !!111'U'i:::l'Vlff1 'VI l'J1'"lfl� 42/91/61

'li'\.llfll'i !!111'U'i:::l'Vlff1 'lll'J11�� 43/91/61

'li'W11'11'i !!11 ,il 'i:::!'Vlff1 'Vll'J�'"lfi� 44/91/61

'lill11'11'i i!11�'LJ'i:::!'llff1 'Vll'J�'"lfi� 32/182/61

'li'1-111'11'i!!111'LJ'i:::!'llff1'Vll'J1111� 47 /91/61

':i'"liJ!'.3Wl:M'l'J\.,! (':ilrll'l'J'l-1 335,377,782.27 '!Jl'il)

1'1-!fl'JlJelll'J 1lelfl!1Jl'J lll'l-!1'1-1'11'W'"ll'J

27/11/62

24/04/62

01/03/62

21/01/62

06/12/61

13/12/61

13/12/61

20/12/61

20/12/61

27/12/61

03/01/62

03/01/62

10/01/62

10/01/62

17/01/62

24/01/62

31/01/62

07/02/62

21/02/62

(%)

1.85

1.50

1.86

1.85

(117'1'1/ll'W '"lcJ)

20,000,000.00

40,000,000.00

15,700

6,000

27,000

13,700

15,000

11,000

7,500

11,900

5,800

49,000

5,000

19,500

5,000

39,000

15,000

4,000

10,000

16,000

(1J1'11)

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00 

15,712,990.97

6,001,165.80

21,714,156.77 

26,995,192.65

13,694,023.38

14,994,318.60

10,992,353.24

7,495,103.55

11,888,271.36

5,792,667.93

48,934,422.32

4,991,575.85

19,466,507.00

4,990,104.55

38,909,622.96

14,963,114.85

3,989,446.00

9,969,930.40

16,085,618.40

254,152,273.04 

335,866,429.81 

'iell'J�:::'UeM

:1J�r1111mM'Vl'W

5.95

11.91

17.86 

4.68

1.79

6.47 

8.04

4.08

4.46

3.27

2.23

3.54

L72

14.57

1.49

5.80

1.49

11.58

4.45

1.19

2.97

4.79

75.67 

100.00
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trn.;J'l'.]'l--l!UA'Vllihr 1>rtt1A1�u 

.;Jtlflllj'lJlA'Yl'l--1 • 

lJJ 9) 
'1 

'JlcJ ll'll'lelfl!Ucl 

'j'J:JJ'JWM 

fi11��1cJ 

filii'J'JlJ!'W cJ:l-Jfll'J 1U l'l fll'J 

filii'J'JlJ!'W l'J:iJN'l'l!!l'lNl'l1h::: fo1rw
'11 '11 

filii'J'JlJ!'W l'J:iJUlcJ'Vl:::! U cJ'l,J 

m1i11'WM 

fi1H�1vtu 

'jlcJfl l'Jfl 7 l 'J( 'Ull'll'J'W )bJ''VlTI'il 1rn1u M'l'JU 

'J 1 cJfll'Jfll l nY'VlTI�lnl'l tu u1rn1'W M 'VlU 
' ' 

'JlcJfl l'Jfll l 'J( '\Jll'll'JU)bJ''Vl 11� 5-:i "l�inl'! tu u 1rn1'W n-:J'l'.)U 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

'J1m1 l'Jfll'Jfll l 'J ( '\Jl\ol'VlU)fl'VlTI 'ii 1rn1'W l'l-:J'VlU �!nl'lt'Wu r1:::� 5-:i l�!nl'l tu 
' ' ' 

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 

'IJTVl 

4,660.13 

(373,593.53) 

(368,933.40) 

4,529,065.62 

2561 

5,378,893.91 

5,378,893.91 

246,590.62 

172,613.42 

345,226.76 

600.00 

765,030.80 

4,613,863.11 

20,475.78 

480,490.23 

500,966.01 

5,114,829.12 
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!HM'YJ'W!UA'l'll�IT fHllAl�'W

..:JU !!ITA..:J f)l'J !U�tl'W!!U1:M�'W YJt'l"l�'ITYlfi

fll'J 1 �" �u( irn n-:i) 'l u fiu 'Ylfw tlcy'YlTI'il 1n fll'J� 11uu-:i1u 'l u 'J�'1-d1-:iil 

�" "' 

'Jlc.l !\Plfl''Vl'!i'illflfll'JTI-!l'VJ'W 

'Jl cJfll'J n1 l 'Jfl''YlTI�1ii r1 �m1m�u ft-:J'\!J'W 

11c.1m'Jfll l 'J('1Jlrl'VJ'W)fl''YlTI�cJ-:i '1ihii1o1 �m1m�'WTI-:J'\!J'W 

fll'J 1 �" �'W 'ff'Vl TI 'l u fiu 'Yl f Yi tlfl'Yl TI 'il 1nm'J � 11 um 11,,1 
' ' 

' ,,
:JJTifilrltl 'Jc.lTI-:J'Yl'W vi11J'11eJ �'WI 'W 'J�TT 17-:J tl
� ' 

n 11 TI 1o1 n-:ifl'YlTI'UeJ-:J'Yl'W � Mfu 'ill fl N� ei11tl1c.1n-:i 'Yl'W 
q q <U q 

fl l'JTI\ol TI-:J '1J el-:Jff'W 'Yl'JY'l tlbl''YlTII 'W 'J�'l117-:J1J 

fiu'Yli'Yi tlfl''YlTI¢1u tl

fiu 'Ylf Yi 6-.r'YlTitlmc.1il 
' 

' 

fll'J l 1J� c.l'W I! 'Ll ft-:J '1J el-:J 'il l'W'J'W '11 tJ 'J cJ M 'Yl'W 

(:JJTifilrltl'JcJTI� 10 'lJl'Yl) 
� 

'l'lii'JcJMYJ1-J ru 1'W¢1'W1J 

mn : 11tl1c.1M'\!J'W�'1J1c1'lm�'l'l11-:iil 

'lJTYl 

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 

'11'1.-.!'Jc.l 

33,788,320.7258 

13,259,622.2087 

(18,560,025.1907) 

28,487,917.7438 

2561 

4,613,863.11 

20,475.78 

480,490.23 

5,114,829.12 

275,195,420.53 

(596,681,694.17) 

(321,486,273.64) 

(316,371,444.52) 

662,134,809.86 

345,763,365.34 

65,433,829.1069 

27,085,578.7684 

(58,731,087.1495) 

33,788,320.7258 
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-:ium::;urri�'WJJA 

l:rl'l1-¥1JUj'l-!eyf fJ'l--l� 30 'l'ltjfl1Jfrn.l'W 2562 

m�u TI'i�'t-JTI'\91 'ill fl fl j)fl'.i'j"lJ �ll'W't-J �l'l--1 

fll'Jl�lJ�'t-J1'Wft'W'Jl1fl"lcJiJ''V1TI'illflf11'j"�ll'W't-J�l'W 

11fom�'V1'IJm11 �lJ �u TI''Yl TI i u iru 'Y1 f 'l'l cJTI''Yl TI 'il 1n m1 � 11 u u � 1u 
' ' 

" "" "" 
fll'J'lHll�'t-JMV)'t-J

fll'J 'UlcH1WNV)'t-J 
' " 

fl1't-J\illlJft�lrl'Jlb!l'Jl'f'W\91\911JW; 
� u 

. 
" " 

fll'Jft \?Jft-:j I 'W ft flr'l 'U 'il lfl\91 elfll1J cJ 

fll'Jft\?IM l'W �1 i i'�1vri'1��1cJ 

� di 9 "'"" lJJ .,,.,, ' 
flTJ!'l'llJ'U't-J !'Wflllll�'W !\?lfll�'illcJ 

" ' 

m rn \91 ft� 1 m1 tl ft'W i 'W 

11vnm11 '11 TI''YlTI�ln\91 �'W 'il1m1m1 �'Yl'W 
' ' 

'Jlclfll'J(fll l 'J)'Ul\?l'VJ'W iJ''YlTI� IJ� '1li1n\?I �'W j) 1m1m'MV)'t-J 

l1'W bl \91 iJ''Yl TI '1 �m j) lfl n j) m rn � 11 u 'W � l'W 

m �um1u TI'\91 'illfln'il m1lJ 10 \?lr'l 111u 

" 

m1f u'lleJ Piu ml 11'.m �'VJ't-J i 'W 1 �r111-:i TI 

11'Wti\91-ey'VlTI1i'"l 1li 'W n 'ilmrni \?lr1111'W 

111-J Nlfl'fi'W l!'ll'Jl�lJ �'W( rt \91 M)iJ''YlTI 

11'WN7f1TI't-J7rm ru 1'tilli''WTI 

11'WN7fl'fi'Wlrm ru 1'uilftwTI 

'IJTVI 

2562 2561 

4,529,065.62 5,114,829.12 

(1,402,511,793.05) (2,556,234,865.67) 

1,448,761,582.03 2,879,698,261.38 

(3,768,459.36) (2,335,251.91) 

554,766.08 413,018.11 

(5,290.37) (54,789.76) 

908.86 

(183.04) (1,900.86) 

(4,660.13) (20,475.78) 

373,593.53 (480,490.23) 

47,929,530.17 326,098,334.40 

136,686,039.91 275,195,420.53 

(191,318,234.81) (596,681,694.17) 

(54,632,194.90) . (321,486,273.64) 

(6,702,664.73) 4,612,060.76 

9,299,917.42 4,687,856.66 

2,597,252.69 9,299,917.42 
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V ""!I. <=lo v 

'lie! lJ�'YINf1l'it�'IJ'Ylmrlty 

tmruuimr�fo� 30 'l"ltJHiimtiu 2s62 

'ffTl11U'iJifu 1J'l'l 

-fuvi 30 'W!lfl;flll'J'W 

'O'eJJ,jl1Nl1fl1'.il'lWW'W-lTW (�mnhv) 

l,jl1fi111 'W 1Vft-:i VJ'Wl�lJ!!'.ifl 

l,jl1 rll ff'W 'l'l 1'W cllJ''l'l 1M'1-iil

'.i 7 V '1 il( 'lJl \ilr'J'W )Ill fl fl umrnii-:i VJ'W 

'.ilV'lilu1flfll'.iMVJ'W1J''l'lli * 

'.ilclfll'.ifll hc'lJ11'lVJ'W)1J''l'lli�tnl'l�'W mrn�'WMVJ'W ** 

rnm'.in1 'l '.i('lJll'lVJ'W)1J''l'lii�c1, 'li.hnl'l�'W u1rn�uii,VJ'W ** 

'.i1cJM1J1fln1JmrnMVJ'WJ',if'W 

l,Jl1 r11ff'W 'l'l 1'W cllJ''l'l TI i.Jmv'il 

· el \l1 nth'W '1'17-l fll'.i t� 'W � rl1 rlt)Jt tft:; 'O'eJ l,Jft iJ '.i:;fleJ u t vlrn� lJ� 'fflrlt\J 

l,Jftrllff'W '1'11'WcJ!j'l'lTI1lmv'iJ (iu lll'l'l) 

el \l1 Hff1'W ')Je)-:] rll t 'Ii� 7 l'J'.i'llJ �el l,jftfilff'W '1'11 wrf irl'l ii 111[ 'il � m:;1111-l'u (%) 

ll \l1 Hff1'W 'lJlN '.ilV '1 #( 'ill fl fll'.iM VJ'W '.i1 lJ�el l,jft rllff'W '1'11 'Wcl1J''l'l li!11[ 'il � V'.i :;1117-l 'iJ (%) 
' . . 

'2.1 I O a., Q I  O '2.1 .cJ, q 

el l'l '.il l1'1'W 'lJel-:1 lll'W 1'W tl1l 'il ft l'Jtl'l-:i'W 7'11'W fl 'lJlM fll'.i 'JH)'lJl m -l'W ft -l VJ'W 

'J:;1111,'iJ�elljftrllff'W'l'l1'Wcl1J''l'llil11m�l'J'.i:;1i'Jl-:i'iJ (%) *** 

:II d. .<:::,, 

'lJO lJm 'W rn l'llJ 

* fll'W1W lllflill'W 11.J 11 ii ,v� u 111 iJ 1mt ct' 1111m �V'.i :;1117-l 'u 

2562 

10.2332 

0.1574 

0.0002 

(0.0124) 

0.1452 

10.3784 

1.41 

295,660 

0.19 

1.72 

913.11 

2561 

10.1191 

0.1024 

0.0005 

0.0112 

0.1141 

10.2332 

1.12 

345,763 

0.17 

1.17 

1,689.81 

** 'll'elljft�el'l1'W 1cJ�'.ill'Ml'Wellll '11.itrlu '1 i.J1u Ylfl'l'l1,t�l'J1flU nummJ�cJUU i.lft, l l'lV'.i1lJ'lJel-l'.ill'Jfl7'.ifll '1 rn10'1fll'lVJ'W 
d """ J 9 , ';;'-I d. , J · 1 i ,,¾ , t2.1 a., 

IJ 7 flfl 7'.ift-lVJ'W 'l'l l fl l'l 'lJ'W I 'W '.i:;1i 11-:i JJt 'WO-:! lllfl'li'J-ll 1ftl'lJel-:i '.il l'J fll'.i 'lfel 'lJl V1i U 1VM VJU 'W'W 'lJ'W el �fl 1Jrl11lJ N'W v-/1'W 

'lJll ,'.i 1r1w1 m l'l 'lJll-lt�'W ft -:i VJ'W t 'W '.i:;1111-:i 'ii

lll'l'l 
. ' 

lf1'1111J-l11'll'l-lU�1'Wvi 

9 1l'W171'llJ 2559 i"

30 'W!lfl;flll'JU 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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fleJ-;lfJ'W!Umnl:hr \ilmfli�u 

'rrm m tt \ii '1.h::: fl ei 1N u n Ta!� 'W 

1. 

fleM'Vl'Wlill'l'Vll�fl \lHl11'1!1'W ("flel <l'Vl'W") 'i) l'l'Vl :;1ti cJ'Wl�'W fleJ<i'Vlm1:JJfl1Jfll'W fNll-lrHw:; m1:JJfll'Hllfl1J'f-!ftfl'Vlf 'VHJ!Hl:; 
q q q 

\llrl11,l'f-!ftfl'Vlf�v ("fl.ft.\ll.") 1rlel1'W� 9 TI'Wllfl:JJ 2559 l'.i'i171-l1'Wl�'W'l'J1-l'iJl'l'Vl:;1iJcJ'W 2,000 ir1'W'!Jl'Vl (mJ-:i!�'W 200 ir1u 

Vl'W1cJft<l'Vl'W :I.Jft�l'l'!'W1cJft<l'Vl1-lft:; 10 '!Jl'Vl) 'IJ11J'Vl'Yiftfl'Vlf�cJ'ill'lfll1fleM'V11-l 'Vll�fl 'illfl\ol ("'IJ11J'Vl'il\olfl11") !�1.JN'il\olfl11 
'I "J 'I q ' <U 

flel<l'Vll-ll�l-l flel-;l'Vl'W 1'1:;urnfoiel�'W'l'!'W 1cJM'Vl'W !!ft:; 'hinrn'W \il'i:; cJ�nmiufll'l 'Uel<i 1 r11 <ifll'i 1 l'lcJl'.i'W !cJ1JlcJM'Vl'W 
q ' 'I 'I 'I 'I. 

i 'Wm 1mm i'lmr1f 'li''l'! �elmrirn fl'b'l-l i�u �lfltt� el1omm1 ! vl cJ'IJ!'n 11�w,hfl '11 'W 1 cJM 'Vl'W 'Vel<ifl el <i'Vlm-1:1.J\ll rlll'l!�'W TT �el 
"'-3 q - 'I 

\ll11m1m1 i�'W tu il'l� !fl'W el 'VlcJi'W1'1:;!'Vlrr \lll:JJ�rl1iT fl<i71-l r1ru:;mrnm1 fl. ft. Ill. fll'l'!'W \il'f-!�el Mm1rn�mrn'IJ hi'

ft<i'l'J'WM 

flel�'Vll-ll'.i'W 1cJmcJ1l-i�1m�'Wlfmrn i1Milel'H'W1cJM'Vl1-l 
q 'II q 

d IV D � 

2. !fl W 'Yl fl l 'J 'iJf
f

l'll ,;i 1J fl l'Jl,;i 'W

<l 'IJ fl11 !�'W 'lJ el<l fl el� 'l'Jl-l 'il \al 'V11 �1-l \ll l:JJ:IJ l\ll1;j! l'W fl111 lcJ<l l'W 'Vl l<l fl11 l�'W 'i1:IJ� <l fm� flll:JJ !! ft:; IL 'W 11' 6 'lJ� 'Vll<l fll'J'lJ tlJ i 

�1'1 �fllrrH'1 \ol cJflmi'lf1i�'Ut1J i 1viel i ttl�l-l 11'm:1.J'Hftflfl111Jt\j;�rmel <ii111' 'Uel<i1'1 :;!'Vlfl'1'11 cJ 'W elfl'iJlfld 

-:j'IJ fl l'i !�'W Mi \ol'V1l�'W\lll:JJ'f-!ftfllfltl!'Vlllrl�'i1'1L'IJ'IJ�fll'11'W \al i 1-l:I.Jl\ll'J'li'l'W fl11'lJW;H 'lJ'IJ� 106 11el-:i "fll'illtU;fll'H'J'IJ 
<U � u � 

1\ll m.h�mrf 'lJ el<lfl71 'il\ol'V1l1lcJ<ll'W i 1-l li'i �!'Vlfl' i-:it!'Wl�el rl11:I.Jfl�\ol 1fl'U e)-:j Nril'W <l'!Jfll';j !�'W� 1iiri''W!fl clfl'!Jinm l 'VlcJ 
'I ' <U 'I 

n el <l'l'J u Mr \ilvl1-:i11m11�1.JH 11'1Jml-l 1i-:i flt] lJ�'W 1 \ol mi 1'ft 'i) 1m'!Jm11�u 'Q '!J1J ml! 11 'Vl cJ 

fl111' 1:; fllrl'i ,rmm 'li'l'W fl111lcJ<ll'W 'Vll<l f111l�'W� elel flll ft :;1'i''IJ1'1-:i i 'H ii 

1. :I.Jl\ll 1;j! l1-lfl111lcJ<ll1-l 'Vll<l fl11 i�l-l �1i:JJl'.iNft'lJ<l fl'IJ i ,r1'Wtllf 'i) � ll'W

i'W1�Wll<itl flel<l'Vl'W1�'1-11m\llHl1.Jfll';j';jlcJ�l'W'VlNfll1!�1-lH'!J'IJ1'f111'1-:i (Uf'IJ1'H 2560) �elelfl !\'lcJ
'I <1.9 'I q 

fl'mi'lf1i�11t1Ji t-:il'.iNfttJ<ifl'!Ji,rrlrnfmeim:;cJ:;nr1111t1J;�1i:JJi'Wtt1elttft<i1'W� 1 :um1r1:u 2561 miiei

'!J61!� :I.Jl\ll1jl'W fl1111cJ<ll'W 'VlNfll'H�'W i-:imh1 Mf'u fl111'f '!Jui <l'l'!�el 'ill'l i Jl'.i�u1viel i ttl'.i1d el'l'!l!'Vll!V1 cJ:JJ fl1J

:1.J1\ll1jl'W fll'i11cJ<iTw 'Vll<ifll'J!�'W 1:;wi'1-:i1'1:;rnfl' 1 \i1 cJff1'W 'ltt aj1�u m11' i''IJ1'1-:i1rn:;elTI1J1cJitt 'lil'l! 'il1.J!�cJ1n11 ·
•

fm 1TI \ollN cJ'fi'eJ ]Jr! i 'W '11 :IJ lcJ!'I'! 19) 1'1 � fleJlJ-:j'!Jfl 11111-l fl11'1-11:1.Jl\ll'i ;j!ll-l fl l'J1 lcJ<ll'W 'Vl l<lf111 l�'W i-:i fl�l1lJlii el1' Bu�u

1iJl'.j Nft m :;'V]'IJ el LJl<l! �1-l fl11 :;fllfl t\j� el<l'IJ f111 !�'W 'UeJ <l flel <l'VJ'W
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�.:il'.i1:-n1'1J.:Jfl'IJ H'i:hl'li' 'l.J·-11.Jf11'.i!1u�ih-tJ'IJ'IJt)J;!ilJ l'W'H�tl'HTI.:J'J'W� 1 lJm1r1lJ 2562 lJl\ll'.i}l'Wtmrnm'W 

vrnrm 11'W �·.:in� TJ Mfom'.i'I.Jf mh .:i'H1tJ io \Pl Ml'.i trn� 'el 111% rl elr'! 1rvi11Y11'JlJfl1.JlJlm'ii1l-J fll'.i'.ill'J.:Jl'W m.:i fll'.i 11 u
' � 

'.i:::·wi1.:i'I.J'.i:::rvift' t\Pl cJri1'W 1 Maj 1 �'W fil'.itJTI'IJll'Jt ,,i' 'lf\Pl! 'il'W!�cJ1n1.1iTI'!J Btl'�m.:im'.itl't\Jti}u 1:'l::: m'.i1 ,,i'u'W 1'1.JBtl'� 

'Vll.:J'IJW inrnfl i':I.Jl\ll'.i'ul'W 
u "' � 

' ,,

;.:ilJ7\91'.iJ7'Wfll'.i'.ill'J.:Jl'W'l'rnfrn!1'W'R'IJ1.JlV!:i.ll'.i1i1.:iu 

lJl\91'.i'iil'W fll'.i'.ill'J.:J l'W'\lll.:J fll'.i 11W 

fl 1'.i � fl 1 llJlJ 1\91 '.i'ii l'W fl 1'.i'.i 1 l'J.:J l'W '\ll 7.:J fl l'.i !1'W 

mm11um1'.ill'J.:Jll-J'Vll.:inm1'W 'R'IJ'IJ'Y115 

fll'.i�¥11llJlJ7\91'.ijl'Wfll'.i'.ill'J.:Jl'W'Vll.:Jfll'.il1'W 'R'IJ'IJ'n 22 

l '.itl.:J

fl 1'.i 1.J llJ 1\91 '.i j l'W fl 1'.i '.ill'J.:J l'W '\ll 7.:J fl 1'.i 11 'W 
g; cl ,, 

m l'li! 11'Wf ffo11 n 

'.ill'J'M'illflfltl.Jtl.Jl�'l'llfl1.J1:'lflfi'l 
u u "' 

Nll'J1.J1Vl l'.i 'Utl.:J flt) .:J'\ll'W M 'U'.i :::dJl-J!! i:h � 'Wll lJ 1\91'.i 'iil'U fll'.i'.i lcJ.:Jl'W '\111.:J fl 1'.i l1'W'R 'IJ'IJ\91.:Jfl� 11 'hm Nl:'l m:::'\ll'IJ'el VN
' � 

1il'Wm1:::rl1r1t)J� tJ.:J'l.Jfll'.i 11u rl1'H fuiJ�11lJ 1 i'

'W 'elfl'illntl flm1'll'1i'V'ltl'rui'1�'1.J1:::mft'li':1.J1m<u1u fll'.i'.ilcJ.:Jl'W'\lll.:Jfll'.i!1'W'R tl'1.1'1.Ji't.1'1.JH ('!Jf 1.1'1.J'.i .;i 2562) 1rn::: 
eJ 63 q 'q 

� QI I II] 9/o.J QI ,={ Q.I Gj .9/,:::t ,,¾ d. 9 9)ci, 1f 1 ,:::I QJ 

fll'.i'ill'J.:J l'W '\lll.:Jfll'.i !.:J'W\Pl.:Jfl1:'l11 !\Pl'.i'I.Jfll'.i'U'.i'IJ'U'j .:JV! '.itl 'il \Pl IV! lJ 'U'Wl'V'l 'el 11-'!lJl'W el'Hl!'l'l l!'\ll l'JlJfl'IJlJWl'.ijl'W fll'.i'.ilcJ.:Jl'U

'\117.:J n 1111'W '.i :::V! 11nh:::1 'Vlfl' 1 \Pl cJri1'W 1 V! aj 1 �'W fll'.i elTI'l.Jl l'J 'l ,,i' 'lf\Pl! 'il'W! � l'J1fl1.l iTI'!J B tl'� 'V11.:i fll'.i'IJ t\J ti}u 1:'l::: fl1 '.i 1,r 

u 'W 1'1.J B'IJ�'\ll1.:itl' t\J in1.1r;t i':1.J1\ll'.iJ1u
' ,,

'li.:JlJl\ll'.ij l'Wfll'.i'.ill'J.:J l'W '\lll.:J fl 1'.i !1'W'R 'IJ'IJ lr'! :ijlJ191.:i{l 

N1cJ1.11m1 'llelmei.:i'\ll'W M'I.J1 :::1ilumh�'W11 :1.J1m'ii1'W fll'.i'.illNl'W 'Vll.:Jfll'.i 11'W'R 'IJ'IJ'Ui'IJ'U'.i .:i ('Ui''IJ'U'.i -;J 2562) 
q . di!! q q 

11r1:;>Q'IJ1.11 V! :i.i 191.:J n�111:1-iilr-rn m:::'\ll 'I.Jel ci1.:i1{J'W 1:'t'T:i:::rl1r1 t\J� el .:i1.1m111'Wrl1V! f 1.1iJ�t1lJ 1 i'

.C::::,, I d. � .C::::,, �' 9) Q/ d. 

lJl\91'.i'ii l'W fll'.i'.i lcJ,;Jl'U'\111.:J fll'.i!,;J'W fll:'llJ! ¥1'.i el .:JlJ el'\ll l.:J fll'.i !.:Jl-J 1J '.i:; flel'IJ \Pl 1 l'J:I.Jl\ll '.i'ii l'W fll'.i'IJ tl.J'll' l.Jl\ll'.i'iil'W fll'.i 
63 q di9 eJ "'3 

'.ill'J.:Jl'W '\lll.:Jfll'.i!1'W!rn::: fll'.i� rl "JllJlJl\91 '.ij l'W fll'.i'.i ll'J.:Jl'W '\lll.:J nm1u '\Jl'W"J'W 5 'R'IJ'IJ 1 \Pl l'JV! Tiflfll'.ifllfl t\J 'U el-;! 

lJl\91';i'iil'W 191.:J f l� 711:'i'.i'Ll'M \il.:J'W 
� ' 

:I.Jl\9)';i'iil'W fll'.i'IJruti}/:1.Jl\ll'J'iil'W fll'.i'.ill'J'1l'W'\lll.:J fll'.i 11u1 

fl l'.i� ¥1 "JllJlJ 1\91'.i'iil'W fll'.i'.il l'J.:Jl'W '\ll l.:Jfll'.i 11u 
CU d. Ill d. 

lJl\ll'.iJl'Wfll'.i'Ut)j'll' 'Q'IJ'IJ'\ll 32 

lJl\ll'.ijl'Wfll'.i'.ill'J'1l'W'\lll.:Jfll'.i!1'W 'Q'IJ'IJ'YJ 7 

lJl\ll'.ijl'Wfll'.i'.ill'J,;Jll-J'\lll.:Jfll'.i!1'W 'R'IJ'IJ'YJ 9 

"' "' "' 

fll'.i !! 1:'i\Pl .:J'.ill'Jfll'.i ! ¥1'.itl .:JlJel '\lll.:J fll'.i !.:J'W 

fll'.i !U \Pl!N l'J-u'tl ljl:'llrliel .:i:i'.l el'\lll.:J fll'.i !1'W 
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3. 

mm 'IT l'W f1 l'J 'Li tU :il-;:1rn1 'J HW fll'j 'J 1 l'M TW VI 1-:i fll'j" L'.3 'WI
f1 l'J � fl 11:U :U 1\91 'JHW f1 l'J 'J ll'M TW VI 1-:J f11 'J L'.3 'W

f1l'J�rl11:U:IJ7\91'Jjl'W fll'J'Jll'J-:Jl'WVl1-:Jf1l'J!'.3'W 'Q 'U'IJ'n 16

fll'J�rl1llJ:IJ7\91'Jjl'W fll'j'jll'J-:Jl'WVl1-:Jfll'JL'.3'W 'Q 'LJ'IJ'n 19

mi-:i
nm�eMn1-Jm1rn�cJ-:i'U0-:u'.31-J1:MV1'WffVITil'W

q q 

:u 1\91 'J'\l l'W fl l'J'J l l'J-:Jl'W VI 1-:i f1 l'J L'.3'W nci :u i-:i f1 ci 71� 1-:i �'W fl l'li'W rl'li rl' fl fll'j L� l'J1f) 'IJ fll'j I) ml 'j � Lil VI Ln'l �fl l'J1\Pl :u l1 fi l
� q � 

L fl 10 -:J iJ 0 VI 1-:J f1 l 'J L'.3 'W #( 1 l'J :U &'I fi l l'J � 1i 'J 'J :U 'Ii 10 'J 1 fl 1 VI 'W \ol rl 11111 U 1 l'J I rl l'J 'W 'il 1 'Jill 1 'il 1 n iJ 'J � Lil VI 'U el-:J L fl 1 el -:J iJ el VI 1-:J
"' ' q 

fll'JL'.3'W 'af11Jill�6Uel-:Jfl'J�U m'.3'Wbl'\Pl\911:U'fft!Jt!JlU&'l� llJI\P"l&'l'li'Jfl'il'Uel-:Jfl'ilfll'J (Business Model) 'li'aflf11'JL�l'J1f1'1J
in f11'J r\' l'W 1 ill f11':i w( el vri 7 'U el-:J L fl1 el-:JiJ el m-:in m'.3'W 1 \Pl l'J 'l iu 1-.11� ri 6U el-:J r-rn 6U 7\P"l Vl'W #( l'WL m� \91� mri 1111�1 fl\P"l t'W. 

q 

U &'!�'Ii n f1 fl l'J L� l'J1f1 'IJ f1 l'J'LJ tU :iJ-t/ el-:J f1 'W fl 11:U Li l'J-:J 11:U � -:J fl l'J U ff \Pl-:J'Jll'Jfll'J LL l1 � fll'J 11) r!LNl'J� el :U &'II fli el-:J !j el VI 1-:Jf1 l'J 11 'W
u "' 

' v 

U &'I �L!i0:u 1\91 'J 'IT l'W f1 ln ll'J-:J l'W VI 1-:1 f11'J L'.3'W nci :U'W l'.j N l'l'U-:J fl 'IJ l i 'il �'VJ 1 l � :U l\91 'J'\ll'W fl l'J'U ru:iJ- fll'J � rl11:U:IJ7\91''.i'\l l'W
'119 " t$,!I u <la 

fll'J'Utl,!:il-u r1�u 'W 1ili'ju1lm-:im':i'Lit1J:il-rn-:i'u 'U'U�l'.irimJ-:i rl'U 'l iel �'l'W lf 11 �U'W �fll'Jm� n

N 7 l'J'U 11111 'U el-:J fl el -:J'l'J 'W el �1�1111-:i m1il 'J �Lri'W N 'fl m �VI 'lJ � el-:J'U rm t'.3'1-l 'l '1-l iJ � 11:u 'l i:u 7\91 'JJ l'W fm 'J 1v-:i1'W VI 1-:i
flm1'W'uU'Ui-:inci11

v • 

\91 '11\Pl\ol'Jlfll'J'li'W !Vll'J ill 1'Wvi1\Plfil!�'WMVJ'I-.!

fl el-:J 'l'J 'I-.! l i'n11fl l'l'J'W \ol \Pl 11111 ii 1 l'J l '1-.! fll'j" fl l'li'W rl:J,! &'I fil �� Jj'j'j :U 6U e) ,:J\91 'J 1mm tl cfl-:i jje) l�fl'J'U fll'li 'W r1 illl'J l 'W 90
g/ ' I I !I/ S) 

1'1-.! ,r 'U\ol-:JU�'J'I-.! vi MVl'WU &'I� '1�l'iL�0'1-.! ! 'U fl l'J� 001 mi'.! el:U 'fl fi ll'J�Jj'j'j :u 6U 0-:J \91 'J lffl'J'li'W ,r 'W '1� U\91 fl�l-:J 'il 1m lfl 1
q 'I qJ q 

Vl'W i \Pl 11Tn ,l 1v0 l'i1-:iL�'W m1�rhri w
q u 

<j} J/ I I I • S) 

uw :il-rh'W Lfl'W LL 'fl �ihw &'I \Pl:U 'fl fi l\ol'J 1mm 'W \ol \Pl 11111 U l l'J\017:UTieJ \91'i"lrl elm 1J vvi u 'VI 111-:i 'lf-:J l'Je) \Pl vi \ol \Pl 11111,l ll'J'WU ff \Pl-:JL � 'W
u "' 

v 

'Jll'Jfll'JiJf 'LliJ1-:J tl'U\Pl elf1L 1J l'Jf 'U
19;l}1 IV 9,/ r/ 3,/ fl1 !'l>''illl'J'J'Ui\917:ULflill"l'lrMfll-:J

fll l'J'li1el 'Ulrl'l'J'l-l 'illflfll'j 11111il1m'.3'W&'l-:J'l'J'Wf 'Uf L�'W'Jll'J 1M1110ri1 'l i�ll'J ill 1'1-.!�111'11U 1m'.3'WM'l'J'l-l
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f1el-.:JYJ'l-HticJm�i�itMm:u1h:::mnf1;J�lfl'J'illm1cJMm:um\l11l 40 (4) (fl) lit'el\ll':ilrelcJn::: 15 '\Jel,::)'l'lcJMnelit'l1f1 
11cJ�1cJ l\l1cJ�Nn1J-::il'i1JHl::iu\?11it� 20 ii'-::imfl:u 2562

lit f17'j 11 \l1'VJ1,::)1Jf17'j i�it 1 Ml�it 'l U\ll 7:UTT �f1f17'j'!JtlJ;� i' 1J':iel-::iJ1 'l u NlcJ1J1TT 111li' el,:] 1 i\l1n cJ'W'W 'illln:::m1u1:::mru f17'j 
" ' 

11n1cJU'J:::f11':i ci},.:i�Nnm:::'V11J\?lel'illit1W1it�!�cl'"J�el,::]f)1Jflit'V17'1"1EJ 11tlirit 'JlcJ'lrr ft1H�1cJ 1rn:::nmtl\l1!NcJ�el:Un 
. 

. 

1�cJ1n'Ufl'W 'V17'1"1 EJ!! n:::11tlirit� ell 'il 1n\l1 �'W ci},::i Nn�1n\l1 �it 'il1 -::i ell'il ll\ll n� 1-.:i 'l u 'ill fl i1it 11-J �u1:::mru m1 'l { 

m11 iliJn cJviil 'iltrn::: f17':iU'J:::mru m1 lit m1 :O\l1'Vl7-::i'Unm1it 'il::: 'l�f 1Jm':i'Vl'UV11it elV7-::i� el!� el-::i m1u11Ju1:::mrum1 
V11-::iui;y;'il:::1Jitvin 1\l1cJn1u�cJ'WV1itv11�itlli''W 'lu 

' "" "' fllTI'J'J:U!'W cJ:U f17H \91 fll'J 

TI'Wlfll'J 

TI'Wlfll'Jfl'fH'\11'1"1 'illfl\91 (:UTTl'll'it) 

TI'Wlfll'J{'J 1 elU 'illfl\91 (:UTTl'll''W) 
. 

2562 

12,421,744.32 

(253,109.40) 

488,647.54 

12,657,282.46 

1Jl'Vl 

'1111nit 0.107 �el TI 'l!el-::il,!nft 1ii'it 'Vli''l"l EJ{J''VlTI'I! el-::i flel -::iYJit 

'1111nit 0.1284 � eliJ 1rn-::i:un �1ii'itV11'l"IEJff'Vln 'Uel-::i nel-::i'Vlit 
. ' ' 

2561 

7,807,881.21 

(273,585.18) 

8,157.31 

7,542,453.34 

1Jl'Vl u\ll'n\l1elrnucJ (%) 

2562 

2,597,252.69 

2,597,252.69 

2561 

759,334.28 

8,540,583.14 

9,299,917.42 

2562 

0.375 

2561 

0.375 

0.85 
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7. 

8. 

lw 'J:;r'! 11,;J i.l fl el ,;j 'Vl'W ih le.If] l'l"Ji'l"fi ll 'J:;r'!17,;J fl'W �fllrlU/fl'IJ'IJ�'.EJ 'Vl I] 191 fl111! n :;n ll fl 11tu �-;iii ff� elTT'WU n:::/r'l j elm 1lJf111 
q q u 'IJ q 

1�c.11nun'IJ1J�'.EJ'Vl'il191fl71Un:;nel-;1'YJ'W 11c.1m1�rl1r1t!Ji<lnTI11rl1r'li'I.Ji.1iu-qwfu� 30 '!'lt]l'i�fllcJ'W 2562 un:; 2561 

iii-;ir1el 'hJd 

<=:I. Q.J Q.I Q/ �QJ q 0 QJ 

'IJHJ'VlVl'flfl'V11'VHJll191fl71flels'.l'YJ'W 'Vll'fl'ff lllfl191 

ri1TI11lJl'W cJlJfll'l" ll 191 fl11 

I ..::! QJ ')/ I 

f11Ji11lJl'W cJlJfl11 ll191fll'l"fll<l ll lcJ 

'I.Jl'Vl 

2562 

250,209.31 

2561 'W 1 cJ 'IJ7 cJ fll 1 fl lr'l 'W 19111 fl1 

246,590.62 

'I.Jl'Vl 

2562 2561 

19,396.42 15,430.08 

flel\j'YJ'W M�el'lllc.1!1'WM'YJ'Wrl1V1i'!Ji.liueywfu� 30 'l'lt]fl'�mc.1u 2562 t191c.1'1iJnm1'WM'l'J'W1uJ1rl't\jty11'fr'11w�u 

i1m'W11u 2,741.27 fll'W'I.Jl'Vl (1J 2561: i1mw1'W 5,255.93 ftl'W'I.Jl'Vl) t\i1cJPJ\i1l�'We1m1felc.1r1:; 855.08 (u 2561: f elcm::: 

1,147.67) \91ellJr-J ri1i'ru 'Vl'J')lll cJ'ff'VlTil:llrn � m:::VI 11'1i.l 
"' q 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

295,704,903.17    100.02

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 2,603,311.77           0.88        

ตราสารหนี 

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารธนชาต AA- 10,051,534.20         3.40        

ใบรับเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ AAA(tha) 40,033,890.41         13.54       

พันธบัตร

รัฐบาล

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/365/61 19,996,137.80         6.76        

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดท่ี 40/91/62 24,969,134.00         8.45        

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดท่ี 41/91/62 14,977,954.65         5.07        

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดท่ี 42/91/62 32,641,995.76         11.04       

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดท่ี 43/91/62 19,559,527.76         6.62        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 28/182/62 10,983,218.29         3.71        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 31/182/62 2,993,860.53           1.01        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 33/182/62 2,992,168.77           1.01        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 36/92/62 17,196,631.38         5.82        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 37/182/62 9,965,190.10           3.37        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 37/91/62 22,990,438.44         7.78        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 38/91/62 38,773,517.06         13.11       

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/91/62 24,976,392.25         8.45        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (44,667.11)          (0.02)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 295,660,236.06    100.00   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV

(ก) 243,016,166.79           82.19 

(ข) 52,688,736.38             17.82 

(ค) - - 

(ง) - - 

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) - 2,603,311.77       

เงินฝากธนาคาร ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)                                                                           7 สิงหาคม 2563 AA- - 10,051,534.20      

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10 มกราคม 2563 AAA(tha) - 10,015,205.48      

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 22 เมษายน 2563 AAA(tha) - 10,015,616.44      

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 พฤศจิกายน 2563 AAA(tha) - 20,003,068.49      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 6 ธันวาคม 2562 20,000,000.00             19,996,137.80      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 6 ธันวาคม 2562 17,200,000.00             17,196,631.38      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 12 ธันวาคม 2562 23,000,000.00             22,990,438.44      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 19 ธันวาคม 2562 38,800,000.00             38,773,517.06      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 26 ธันวาคม 2562 25,000,000.00             24,976,392.25      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 30 มกราคม 2563 3,000,000.00 2,993,860.53       

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2 มกราคม 2563 25,000,000.00             24,969,134.00      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 9 มกราคม 2563 15,000,000.00             14,977,954.65      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 16 มกราคม 2563 32,700,000.00             32,641,995.76      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 23 มกราคม 2563 19,600,000.00             19,559,527.76      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 9 มกราคม 2563 11,000,000.00             10,983,218.29      

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 กุมภาพันธ์ 2563 3,000,000.00 2,992,168.77       

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 12 มีนาคม 2563 10,000,000.00             9,965,190.10       

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

อันดับความน่าเช่ือถือของ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มของตราสาร

ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ี

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก

หลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้

จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท ผู้ออก วันครบก้าหนด จ้านวนมูลค่าท่ีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้
ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดย
ฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น  ๆ 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 และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู ่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ 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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี  1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) 250.21 0.08

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 116.18 0.04

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 233.13 0.07

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (Other Expenses) 0.20 0.00

รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 599.72 0.19

* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีหักจำกองทุนรวมได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 29



อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส ำหรับระยะเวลำ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 01 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2562

PTR   = MIN(มูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สิน)

AVG.NAV(มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 100,282,403.88    

320,586,137.11    

PTR   = 0.31

 หมำยเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจำก trading costs ท่ีจะท ำให้ผู้ลงทุนทรำบถึงมูลค่ำกำรซ้ือขำยทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์กำร

ลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ำมำค ำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีสำมำรถมีกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือเพ่ือ

กำรลงทุน เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝำก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือกำรลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีกำรซ้ือขำย

เปล่ียนมือ
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2562 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

การลงทุนของบริษัทจัดการ 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจัดการมีการลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 23.80 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการได

ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 

38/2560 ทน.46/2560 ทน.2/2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 สน.7/2561 ซึ่งการแกไขโครงการฯ น้ี

ไดรับคํารับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผาน

มา โดยการแกไขโครงการฯ ครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 

• สรุปรายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND

STOCK หุนทุนปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส 

DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-

THAICG)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-

SMALL CAP หุนทุน (TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX) 

กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF)  และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• สรุปสาระสําคัญการแกไขโครงการ ฯ

การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยการเพ่ิมเติม

คําจํากัดความ “บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม” 

ทุกกองทุน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เก่ียวกับ

อัตราสวนการลงทุน Concentration ในกองทุนอ่ืน ไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด

ของกองทุนอ่ืน (จากเดิมกําหนดไว 25%) 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 และ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน เก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงท่ี

คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (Single Limit) ของกองทุนเปน 10% ของ NAV เพ่ือชวย

ลดการกระจุกตัวของการลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLEQRMF, TLFLEXRMF, 

TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-

THAICG, TLDIVLTF-D, 

TLDIVRMF 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับขอกําหนดการไมขาย ไมรับซื้อคืน และไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีหากอยูระหวางการยายหรือเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

ทุกกองทุน 

ประกาศ 
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การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายของกองทุน 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ, TLEQ-THAICG 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงเก่ียวกับการดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเมื่อเลิกกองทุน 

ทุกกองทุน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเลิกกองทุน กรณี

โอนยายกองทุน LTF, RMF  

4 กองทุน ไดแก TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF และ 

TLFLEXRMF 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมของการแกไขโครงการ ฯ ครั้งน้ีไดทาง website ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th  หรื อหากมี ข อส งสั ยและ

ตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอบริษัทจัดการ ไดท่ี 0-2015-0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 
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การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เมื่อ

วันท่ี 14 มีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

• รายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนทุน

ปนผล (TLDIVEQ-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK หุนระยะยาวปนผล (TLDIVLTF-D)  กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND STOCK 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน (TLEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)  กองทุนเปดทา

ลิส ตลาดเงิน (TLMMF)  กองทุนเปดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)  กองทุนเปดทาลิส MID-SMALL CAP หุนทุน 

(TLMSEQ)  กองทุนเปดทาลิส หุนทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิเบ้ิล (TLFLEX)  กองทุนเปดทาลิส เฟล็กซิ

เบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) และ กองทุนเปดทาลิส หุนระยะยาว (TLLTFEQ) 

• การแกไขในหัวขอ “7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม” โดยเพ่ิมเติมขอความดังน้ี

การแกไข เหตุผล 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน ชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา

หนวยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน โดยการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีผูถือ

หนวยลงทุนไดแจงไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือจัดสงเปนเช็คขีด

ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณยีลงทะเบียน หรือวิธี

อ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

เชน E-Wallet เปนตน ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

เพ่ิมบริการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในการรับเงินคาขายคืน 

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถ สอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ีบริษัทจัดการ 02 015 0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
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ประกาศ 

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 
จำนวน 12 กองทุน 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.13/2562, ทน.14/2562, ทน.20/2562, ทน.33/2562, 
ทน.34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562, สน.23/2562, สน.38/2562 
โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน มีดังนี ้

เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

1.คำจำกัดความ

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง
ทรัพย์สินดังนี้ เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับเงิน
ฝาก

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก หมายถึง
ทรัพย์สิน ดังน้ี เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
- เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติ
เสียงข้างมาก”

2.การลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง
(structured notes : SN)

กองทุนที่แก้ไข : TLFLEX, 
TLLTFEQ, TLFLEXRMF, 
TLEQRMF 

การลงทุนใน SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมลูค่ายุติธรรมไปยัง
ThaiBMA ตามวันท่ีกำหนด
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN
อย่างมีนัยสำคญั ให้ผู้ออกคำนวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรม
ไปยัง ThaiBMA ทันที นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุน
ใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV
(product limit)

ไม่บังคับใช้เกณฑ์การแจ้งมลูค่ายตุธิรรมและเกณฑ์ 
product limit ในกรณีที่ SN มีการเสนอขายในวงกว้าง
และขึ้นทะเบยีนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ เช่น callable / puttable bond 

3.การนับ concentration
สำหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน / ตราสาร Basel III /
ตราสารศุกูก

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ิน
ดังกล่าวของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงิน
กู้ยืมจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตรา
สาร Basel III / ตราสารศุกูก ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยบลจ.อาจนำ financial 
liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ไดป้รากฏอยู่ในงบการเงิน 
มารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้ 
ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
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เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

4.การดำเนินการเมื่อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนขาด
คุณสมบัติ หรือไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนดโดยไม่ได้เกิดจาก
การลงทุนเพ่ิม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันท่ีครบกำหนดระยะเวลา
- ส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ
เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ

5.การดำเนินเมื่อการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน 

6.การชำระค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับมติพิเศษ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน 

7.การเปิดเผยข้อมูลการ
จ่ายเงินปันผล

กองทุนที่แก้ไข : 
TLDIVLTF-D, TLDIVEQ-D 

ประกาศในหนังสือพิมพร์ายวันอยา่งน้อย 1 ฉบับ เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถทราบได้ 
เช่น ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 

8.การเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

1.การลด/เพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย เมื่อดำเนินการ
แล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบภายใน 3 วันทำการ

1.การลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยจะแจ้งให้ผูล้งทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วนัท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.1 กรณีไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ จะแจ้งให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรยีก
เก็บ 
  2.2 กรณีเกินเพดานโครงการ (ในรอบระยะเวลา 1 ปี) 
ไม่เกิน 5% ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วัน ในกรณีที่มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ 
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เร่ืองท่ีแก้ไข เดิม ใหม ่

9.การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

- กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น การแก้ไขท่ีทำให้ผู้ถือหนว่ยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ให้แก้ไขกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมเ่สีย
ค่าธรรมเนียม
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน
และกำหนดให้การแกไ้ขท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่าง
มีนัยสำคญัต้องได้รับมติพิเศษ (≥75% ของจำนวนหน่วย
ทั้งหมด)

10.การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
ผูกพัน

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องไดร้ับมตโิดยเสยีงข้างมาก 

กำหนดให้การแกไ้ขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องไดร้ับมติพิเศษ 

11.การเลิกกองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด (“ 2/3”) 

บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิก
กองทุนหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม 
และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการขายคืน
หน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

12.การเลิกกองทุนรวม
LTF/RMF

กองทุนที่แก้ไข : เฉพาะ
กองทุน LTF/RMF 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน
เพื่อรวบรวมเงินและดาํเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 
5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุเลกิกองทุน 

จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายใน 5 วัน
ทําการ รวบรวมเงินจากการจำหนา่ยหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สิน ภายใน 10 วันทำการนบัแต่วันท่ีเกิดเหตุเลิก
กองทุน และโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF/RMF อื่น โดย
ไม่ชักช้า 

13.การวางทรัพย์

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิำเนาในประเทศไทย 
และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภมูิลำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทาลิส จำกัด 
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รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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ประกาศ 

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 2 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการ จำนวน 2 กองทุน เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑว์ัดผลการดำเนินงานของกองทุน  

ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับท่ี 52) (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้
ผ่านกองทุนรวม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น กองทุนรวมจึงมีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น 
ดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจึงควรสะท้อนผลดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการใช้
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net Total Return Index) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยได้รับความ
เห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการแก้ไข ดังนี้ 

กองทุน เดิม ใหม่ 

1. กองทุนเปิดทาลิส
ตลาดเงิน (TLMMF)

1. ผลตอบแทนของ TBMA Short Term
Government Bond Index ร้อยละ 55
2. ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper
Index (A- up) ร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3
เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย
ร้อยละ 25
ทั้งนี้ กองทุนอาจนำผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ 3 เดือน เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็น
ตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ของกองทุนได้

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสัน้ (Short-term
Government Bond Index) สดัส่วนร้อยละ 55
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper
Index) ที่มีอันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 20
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5
ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี สดัส่วนร้อยละ 25
ทั้งนี้ กองทุนอาจนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สดัส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวช้ีวัด
เพิ่มเตมิเพื่อเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้

2. กองทุนเปิดทาลิส
เฟล็กซิเบิล้
(TLFLEX)

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50
2. ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond
Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond
Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี 
ร้อยละ 20
4. ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี 
วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET TRI) สัดส่วนร้อยละ 50
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชน
Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย สดัส่วนร้อยละ 20
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหัก
ภาษี สัดส่วนร้อยละ 10
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ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทาลิส จำกัด 
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