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กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TALIS DIVIDEND STOCK RMF: TLDIVRMF 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีนอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ 

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่าย
ปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือ
ฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้
เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุน
ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้ง
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 1



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว เน้นการลงทุนใน

บริษัทที่มี Cash Flow ดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มจะ

จ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

9,019,253.56 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.3461 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 19.13 

และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 26.54  

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 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยเริ ่มมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ 

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ  

ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

ในขณะที่ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก  

ปัญหาสงครามการค้าที่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย  

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท  

ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม 2563 เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 
ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก และทำให้รัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในมณฑล
หููเป่ย และสั่งให้บริษัททัวร์ของจีนหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงได้รับผลกระทบโดยตรง หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรม 
กลุ่มสายการบิน กลุ่มพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มพลังงาน ถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลผลกระทบด้านลบจากการที่
นักท่องเที่ยวจีนลดลง  

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไป
ยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศ
หลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ 
Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง
ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง
มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต
ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามราคา
น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับลดลงแรงมาสู่ระดับ 22.7 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นการปรับลดลง 52.9% 
ภายใน 1 เดือน และในเดือนเมษายน กลุ่ม OPEC+ สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวันในเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ยังคงไม่เพียงพอกับอุปสงค์ของน้ำมันที่หายไป จากการลดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในเมือง Cushing ซึ่งเป็นจุดส่งมอบ
น้ำมันดิบ WTI จะเต็มความจุในไม่ช้า เนื่องจากน้ำมันในคลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน
ภาวะราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI สำหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 
ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 
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แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มมีจำนวนลดลงใน
หลายๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อตรา
สารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวมกับ
มาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็ไม่ได้
ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่นวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 20% ของจีดีพี เป็นต้น 

ทางด้านประเทศไทยนั้น BOT มีการประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจวงเงิน 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังประกาศเข้าซื้อตราสารทางการเงินของบริษัทเอกชนโดยตรง ที่
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2020 และ 2021 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อไถ่
ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนดได้ เป็นวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทล้มละลายจากการ
ขาดสภาพคล่องอย่างกระทันหันในภาวะวิกฤตินี้ ส่วนในฝั่งนโยบายการคลัง รัฐบาลได้มีการแจกเงินเยียวยารายละ 
5,000 บาทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการบาง
ประเภท และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

หลังจากนั้น ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เริ่มกลับเข้ามา เช่น การระบาด
ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับ
เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง และการรอคอยผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ บลจ.ทาลิสเชื่อว่าความ
ย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ในช่วงที่ SET Index ปรับตัวลดลงมาถึงระดับ
ปัจจุบัน บลจ. ทาลิส มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีในระดับราคาที่ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนี้ในการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน 
(Switching) จากหุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่า ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้เร็ว
กว่าหลังจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แสดงเป็น % ต่อป ี
3ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2560

TLDIVRMF

Benchmark

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1ปี2 3ปี2 5ปี2 10ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(24 พ.ย. 60) 

TLDIVRMF -15.56 -1.50 0.74 -19.12 N/A N/A N/A -9.97

Benchmark3 -26.61 -8.92 -5.16 -25.00 N/A N/A N/A -9.96

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

27.56 14.30 16.31 25.41 N/A N/A N/A 17.02 

ความผันผวนของ 
Benchmark3 36.79 17.10 21.61 34.07 N/A N/A N/A 22.11 
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1 i'.l El '1 '\J lfl fll'.i 'Vl '\J 1 \9'l Ell '\J 111 v1 n 'IJ fll'.ifl:iJ f -:h:iJ � \91 fll'.i iJ ri eJ rn1 iJ ri-:i rn fl fll'.i11'11fl111u fll'.i \91-:J t '\J ri::; 1 f u fll'.i II fl\91-:J au' eJ :iJ riq cu d,!I ' cu 

,_, di ' ,_, cl "" "" 9 fll'.i II fl\91-:J 'Uel:!Jri'\ll :!J\9lH\9l l:!J 'U ell'\11 '\J '\J'.i '111 '.iel fll'.i ll '\11'.iflll 'li<lfll'.i rl1'1Jfl:!J fllcJ 1 'W
� ' 

• v, 1m1:1J1 su'1 t '\J 1 m ::;'IJ'IJ fll'.irll'IJ � :iJfllcJ 1 u�i� v1su' El -:in'IJ fll'.i\9'l'.i1'\JfleJ'IJ !�El El Elflll 'IJ 'IJ1Tifll'.i\9'l'.i1'\JfleJ'I.J�mm::;fl:iJfl'IJ

fl11 l'W fll'.itl! II� il-11 'lfl�el'J\9111 D'.i ::;ft '1 flt 'W fl 1'.i u fl\91 '1 fl 11:!J I� 'W � el fl11:!J"D'.i ::;fl')I] TIN rl 'Uel<l fll'.i fll'IJ fl:)JfllcJ l 'W 'U el '1

flel<l'l'J'W

' ' 

• D'.i::; 1:uu m 1:iJrn m::; fl:iJ 'UeJ -:i u 1v'IJ 7Vfll'.i 11 w i� N 1J1vm 1 �1rn::; m1:1J fl:iJ m \9'l fl:iJ Nri 'U El-:J D'.i::; mru fll'.i'\111-:J 11 wi11r1::;CJ 'U q CJ 

'.c'I ,_, d d ,_, di ., o Ji i ,_, .,,, 
fll'.il u \?llN cJ'Uel:!Jri'\lllfl t11'Uel <l'li<l '\J\91'\lll'U'W ! \?lcJN'IJ'.i111'.i

� � 
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£9SZ M,flLLlO,.l,!jjM, vl l,,MIA.1t-lu 

WULO. IA.W@@ tM IA.f.U,11 (D0 I;;, S:,-S:,-/DI;;::, 

l8l£ f1,flf11::::1A.n.1J1 �Lffitb@f1,f,Jr,,hn,n;@,UM , S:., l'DJ:=' ID (G 

(Wl:-,[&MlA.1 1:-@IA.W@lA.lflLM,) 

,/� 
LO.lMLn.t-@n.11@.UO.Ul.!l!.LLlt-LtU::::!. {6 {6 I 

l'1,1,11MW1 L0.1ML11,LlLl-l,M,1,flLLl'rt:l,!l1U,mu1111::::rn1,fut,1UWM,rt:IA.l:-@!,MLll1@1l,l:-l.:!fttf,l1@,Ul1,Ul.!l!.LULlLO.l1MIA.ffil,IL,Ufll'1,rt:l.,l,M,W1::::!.fl /6 lrt /6 (6 , l'D O l'D 'P'f1 
I /6 lF" f' l'D 0 l'D 'Pf' p , ... 

t 1 rtNmLtWl lA.rt:Ll.!ll1@.UO.Ul.!lf,LUl:-@ll,LlJUl:-tJ1,::::1J!11.!11l, m@n.NmUt-Jlo ffil,IL,UIA. l,t-Ll.!ll:-@f,jtl,1,!.L 1,,!,f,11M11Ll!.L.U@l.lW1 L0.1M,Lll, (6 In f6 Iii F 
I 

&=' If l'D D F 
I 

\P 
I;;, /6 ID \?!6 lrt t6 tG 

m@r.ur.tt,1lA.rt:Ll.!lt-@l.!lu�nw11Jrt@n.@t1,.U1Lt1,uun:u1,L1,1,u1111nrrfo1,1tnLul!lu1::::mmunu I In 'fP F /6 /6 0 
F='/6 0 F , .. p 

r:-w.u1mr:-nLUl1t-LtlJft@fl,flN1W �1!,LU 1:-1..mu rt:Ufl w1 mi!.LU111:-l:-@ll,L /,,!,@M,l::::IJ nr:-u.ur:-w1 @l'1,,U1L M,!,L Ll t1,rt:1::::r.11 • I;;, I /6 I;;, 6=' I;;, 'ft' {6 0 b 

1:-@M,!@l.!lrtLl:-M,rt1LW!.LUWQUl:-@l.!IM,Ltl:-@LlU1,l!IUIM,IT10,L@l.!ll,ILM,@l'1,1,ltl!.LLlrtLU.U@!,/,,!,!tELLll©UI rt:Ll.!IU r-I · b 0 /6 /c IP /l I? ,0 f' 

!. 1 1:-Lfl@ LO, 1MLn. 1:-@fl,Jf,ffil111@.U�l:-@ll, rtLl:-flL!,M,1, l.,l,t1,tt-UMl1!.Wl IA.Jl,ffil111@.U!.LU rtLiUIJUl1Ll�@t1,ll,LO. IMLn.t-@n. j11.U@n. lrt I /6 /6 ? fD /6 F l'D l? l'D/6 lit Fi=" ID t'D ID I 
w 

/6 /6 . /6 

fl1 1:-IJIT 1mrmrr1::::o.Lo. !M,Lll,(:s@ll, tl,/,,1,lrt:Ltl,I @M,1:-flMlrt:1 UlJLlt-WflMIW fll!,LULU@f,/,,1, (:s@ll,tflLl!IA.M,t-1!.LLl111:-t1,1,lJft@fl,fll-d!W flj I "'In I" F'
.. 

/6 /6 -p 'P' I In I ID I� (fi I? /6 FF I;;, /6 I� 

!.LLlt-Ul.!ILl1� .U@n. u1,n w1Lo. 1M,Lll, l:-@fl,Jl",ffil111@.U�t-@n. rtL 1:-flLrn j t j UIJU t-@l.!ILO. 1M,Lll, m l,IL.U::::!.L.urt:IA. tl,@tl,M, nm mm 6=' l'D /6 (6 /6 (6 1=' l'D /6 � lrt I {fi /6 (6 ID O 
l=>'f' 

I I In 

�L�j11.U@J�1 Li !MLJLJ ftt@tUt-@pm �rtLl:-1'1,!3,lL,\!l!.LLl M, l M,Ll,t-@Lll:-@ll, U!.Lrt:L.Urt:Lt l,I@ �ibJqW ,tL�t-Lp@n�r:-.u@� W�I

I,,!, 1, [©l,,!,IM,1110,L@l.,l, l'tl!,LLl rtL U.U@!', 1,,1,muut©umutn Ll!IA.ffil,IL.U::::!'.L.Urt:IA.tl,@tl,tl, nm rt:Ltl,lrt:ltj11.U 11!',Wl [A.Jl",ffil111@.U!.LU /6 
f' F ," Jr /l ID 

F F l'D O J::1 F 
I I In. t::,' I l'D/6 In F s=>' ID 

rtL.KU�l,,l,LlLO.::::IJl1!,Ll,,l,tl1Pt-@n.r:-@pm�rtlt-tl,!3,IL,\!l!'.LLll1£UL��m,cuLuyt,mu1JJ,1,!'.LUt-@n.n:.u::::Lrt:U1rt:Ltl,1[1,�tflwj1l.Ue 
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' .. 

':'I .q .c:!I c:1 ct 

flel.:j'l'J}lllJ�'YlltHr DIVIDEND STOCK l'l"lelflT:iitlEJ.:j'lfW 

' 

.., ,. 

tl.! 1'W'YI 31 li,Ji:llflil 2563 

"' ., ,/ 

ff'W 'Vl'i'VW 

i�'I-J'1.:J'l'.)'W\l11lll,j'1�7�&i1'i'rn.J (:ilfll'l'.)'1-J 8,392,378.81 lJTl'I 

h.1i! 2563 1rn� 8,181,944.99 lJTl'I 'lui! 2562) 

i�w-hmrn 7flTJ" 
,1 

\)flrf'j.J 

'il1m1u11ur1mrn:::,rnmu1:1 

" "'"' 

'il1flfl1'j'1J71:111'1-J '1.:J'l'.)'1-J 
"' " ,/ 

':i1 lJ ff'I-J 'Vl'i'VW 

'Yl'I-Jff'j.J 
91 ,: Jf .q 

l 'il1'11'1-J 'illflfll':i'lfell.:J'I-JM'l'.)'1-J 
I 

, 
9}. I 9/ I 

fl1 'lf'illl:lf11.:J'il11:1 
" ' ,..,. "" 

'Yl'I-Jff'j.Je)'j.J
" "'""' 

':i1lJ'11'1-Jff'W 
,Q QJ ,I ,Q 

ff'j.J 'VI ':i'l''W"J''l'l 1i 

,Q al ,I ,Q 

ff'I-J 'VI ':i'VW"J''l'l 1i: 

.d "1 'JJ0.1 � ,· 
'l'.)'1-J'l'l t�':ilJ'illfl�tlel'Yl'I-J11:/'1.:J'l'.)'W 

'lJl�'l'.)'1-Jff:!:fflJ 

'UqJii!flJfflJ�'1 

'1J 1� 'l'.)'I-J ff�ffll 'il 1flfl1':i fl 11 'U '1-J .:J 1'1-J 

.q al ,I .i:::t, I I 

ff'I-J '1'1 ':i'VW"J''l'11i\l1el'Yl'I-J11:1 

i1mu11tl11:1'1.:J'l'.)��11rntl1m1i1J.:i,,,,"� ru 1u/uiJ (Y1tl11:1) 

nl � �I I d! ,Q 

,: 

'YI mm 'YI \l1 u 1:::n eilJ .:ilJ m11.:iu11J '1-Jff 1'1-J'Yl'W .:i '1J ei .:i.:ilJ m11-:iu u 

'Yl:I.Jlcl!'l1� 

3, 8 

6 

7 

4 

2563 

7,760,426.00 

1,135,597.33 

12,693.03 

234,307.39 

9,143,023.75 

70,882.98 

52,359.38 

527.83 

123,770.19 

9,019,253.56 

12,277,462.71 

lJTVI 

(694,730.36) 

(2,563,478.79) 

9,019,253.56 

7.3461 

1,227,746.2620 

2562 

7,824,435.00 

820,352.10 

961.58 

214,428.94 

8,860,177.62 

69,721.62 

51,600.44 

497.21 

121,819.27 

8,738,358.35 

9,620,107.44 

(316,673.03) 

(565,076.06) 

8,738,358.35 

. 9.0834 

962,010.7362 
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. .. 

�, .q 4 .t::::I .t::::I flel-:l'l'J'W!ll�'Ylll:tff DIVIDEND STOCK !'l"lelfll'Hl:ttl-:J'lf'l"I 
_ 1 "' "' -:J1.Ju1: flel 1.J'a ltll:t:!eltl � ! <l'W 1:t<l 't'J'W 

. 

.., "' 

W 'J'W'YI 31 tl.Jl:tlfltl 2563 

fll'a I I tl'\PN 11 rm:: I� El� 11'W {1 � 'l'l'W i <ff fl 1111 � fl cl IJ\111 IJti 1 ti.fl Yl 'll'eN 11 'W l1 � Yl 'W l! {1:: 11111.J ti'a:: I.fl Yl 'll 'eM fl\11 ff111 fl J 'alJ 
q q q 'I 

u O.J d -=t 

'111:tfl'Y11Wtl'il�'Yl:!1.Jtl'W 

!II .., '1-J'Wl:t'ltl'IJ 

.a Q/ QI ,/ 'lHl11M'1'1';i'\l'W 

1\'m iu i1:tum1l:t'umr1111:t:m-aje1m1 

,ihi'l'l ue1�11'WCJf vu i 'V'l1 !"lrnfiff ,i'1n� (:1.1111'b'u) 
� 

fltl-:J'l'J'Wn:J..J if1Hfff7.:J�'Wj1'W i'l'l'afl:l.l'W1fl:l.l ��'11'1 

,JhJ''l'l vui'b' ierni-:ifl i1n� (:1.1111'll'u) 
.er.. QJ CV d 

!<l'WfJ'W!!l:t:'111:tfl'Yl'a'l"ltl 

u1i'l'l �eeu 1i'Wfl'1-l'l'li'wcf ('1'1'1mrnu�) ,i'1n� (:1.1111'b'u) 
-=:t. a.1 d d. d ti rl� d o o., 'l.ffl:l'\11 !'ii !tl:l.l '\11 !'W'\11!1tl'afl !'lft1111:l'!'lf1:I' 'illfl� (:1.1111'b''W) 

'Jjj'J,J'\11 rt1ff11:l't fltifuemtu '01f1� (:l.l111'b''W) 

u1i'l'l j�m ,i'1n� (:1.1111'b''W) 

:ll'a'fl'ilfl11!f)'i:Jvl'a 

u1i'l'l rt1(,]forn imv'Wl{ff'1'11 i1n� (:1.1111'b'u) 

1.J1fll'a!1l'l"l1:0'il 

'Jjj'J,J'\11 fl'fJ1:l.l'a1'b'1i1'W '01f1� (:1.1111'b''W) 
er.. QJ ' ii 1.J 'a fl1111.J! '11tl l fl el 1:t'1 H 

u1i'l'1 ;,,nn' i,n� c:1.1111'b''W) 

'l"IK.:J.:Jl'W!!l:t:1:t'lfil':iWill'flfl 

'JJ7'J,J'\11 JN�(Pl '1 W�l '01f1� (:1.1111'b''W) 

u117'1'1 'U(Pl'l'l. ,i'1n� (:1.1111'b'u) 

u117'VI 11'b' ni'tJ ,i'1n� (:J..J111'b''W) 
"" d 

'l"llW'lltl 

-=:t. OJ -=td rl o QI 1.J':ilJ'l'l 'lf'\l'l tlt1'1'1 'illfl� (:l.ll'll'b''W) 

u1i'l'l 1:1.1n'1 '1'1fli'lfug'WCJf ,i'1n� (:J..J111'll''W) 
.cr.. d r Ji � eX11 :1.11 m 11 \,J'U 1� n eu-:iu m 11.:Ju11l u 1:11u 11u-:i'U ei-:i-:iu m 11-:J'W'W 

2,000 

27,900 

6,700 

5,200 

18,000 

13,600 

36,200 

23,400 

8,400 

51,700 

2,600 

14,900 

5,400 

5,000 

17,600 

('IJl'\11) 

1,057,780.00 

345,000.00 

354,330.00 

358,450.00 

2,221,790.00 

676,000.00 

621,000.00 

673,200.00 

251,590.00 

836,550.00 

836,550.00 

49,560.00 

49,560.00 

235,752.00 

235,752.00 

1,144,600.00 

431,600.00 

461,900.00 

251,100.00 

880,350.00 

268,750.00 

611,600.00 

. ..  :l.l'1f111-:J'W '1-:J'\ll'W 

13.64 

4.45 

4.57 

4.62 

28.62 

8.71 

8.00 

8.67 

3.24 

10.78 

10.78 

0.64 

0.64 

3.04 

3.04 

14.75 

5.56 

5.95 

3.24 

11.34 

3.46 

7.88 
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' 

V "' Tl! TW'YI 311,JillrUJ 2563 

V V � V d 

'YI m 'W le TI-:] 'ril1 ii 'YI 1 'YI ti 

di Q.I Q.I o' 

'lielrl 1;I fl'Vl 'J'V'll:J 

'1.J1'hl'VI !�el::: uvmvh.!ii nN 'illfl� (JJ'rll'li'W) 

'1.J1'hl'VI l>l'l.J'U�1rn'lirn rrn111e111i'W 111n� (JJ'Yil'li'W) 

G) V t V V cf 
'llel-:] ! 'IITI1'WVl1ffi;l:::!'J'II .flW'l'l 

" V 

11 ii 'J1 'W TiliJ t)! 

1 mh r1 t!! u TI YI-:] IT'YI fi

'1.J1'hl'VI rY11;1'11;1't rrnflle111'1Tu 11111� (JJ'Yll'li'W) - w2 

niJ 1 ut1r1t)!l!TI�M IT'Ylfi

11iJ11m1-rn'W (11r1rn'W 8,392,378.81 urn) 
q q 

109,100 

113,400 

32,100 

6,300 

500 

('Ul'VI) 

490,274.00 

220,382.00 

269,892.00 

263,220.00 

263,220.00 

576,450.00 

576,450.00 

7,756,326.00 

4,100.00 

4,100.00 

7,760,426.00 

6.32 

2.84 

3.48 

3.39 

3.39 

7.43 

7.43 

99.95 

0.05 

0.05 

100.00 
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' � 

":'I � .ct .c::s t::l fHl..:l'VJ'l-,l!uvl'YllJ;lfl DIVIDEND STOCK !'Vfelfn'a!J;ltl..:!'b''l"I 
- I "' "' ..:iuu1:::ne1m1u1;1�1llt1v11..:iu1;1..:i'VJ'W 

' 
., ,,. W 1'WYI 31 l>Ji;llflil 2562 

fll'ill'ff\Pl�'Slc.11.'l�l�cJ\Pll1'1-1M¥J'U1iFm'il\Plfl�l.J\Plll.J1.h�m'l'l'Uel��\111.'l'Tl1m'Sl.J 

QJ QJ d q '111;1 fl'Yl'a''l"ltlilv!Yl�!'Utl'l-,1 
,, ., 1:t'WflliltY 

�tllvl'l1�fl'Yl'f'l"l�!!11..:!1.himfl1Ylt1 

fi'Wlfll'a 

J QI aJ .  rl 

'b'el'!Hlfl m'Y'lc.l 

li'Wlrl1':ifl1.:Jl'Yl'V'l 'Olf1� (:1Jl11".lf'W) 

li'WlrlTH11.:J 1 'Ylfl 'Olf1� (:1Jl11'lf'W) 

u1EJ'Yl vhr1A'"l'l"luu'Wl'b'EJ1.'lfl1U 'Olfi� (:1J'111".lf'W) 

mr11 u 1 t1um1i:r'l-,ll'Ylfl im� n11�e1i:r11 

u1EJ'Yl lle1�1l'Wi �'W 1'1"1f 1°1rnf1rr 'Olf)� (lli'll"lf'W) 

u1EJ'Yl �'Wl1".lf 1erni..:iff <o'1n� <o'1n� (:wm"lf'W) 
� u Q.I d l..:l'W'VJ'W!!ti:::'11ti flyt'j'l"ltl 

.C:::,, QI d d . cl r/ d'c::i,,. d O Cl 
'l.J'j'J,,J'Y] !'ii rn:w 'Y1 l'W'V111ll':ifl l'll'll'J11.'l'l'll'ff 'illfl� (:1Jl11".lf'U) 

-=:rt.QI -=:lc::i,,. � o aJ  
'l.J'j'J,,J'Y] ':il"lflil'W1.'lff'll'.:J 'illfl� (:1Jl11".lf'W) 

u1:i,T'Yl j�m i,n� (:wm'lfu) 

'U�fll11'U!'l1illflelfl�l..:! 

u1EJ'Yl lvrne1u i,n� (:wm"lf'W) 

'l"l�..:!..:!l'Wl!J;l:::flUil'aqfUliifl 

u1EJ'Yl 'Ul.:J'illfl m:if tlm':iiu <o'1n� (:wm"lf'W) 
"' ''l"lltl.!'b'tl

u1EJ'Yl hiimru 'Olf)� (:1J'111'lf'U) 

,, 'HlEJ1.'l:::'UeJ.:J 

'Ol'W1'Wi1U1EJ :wri�,EJ�ilrr:rn :1J1.'l�111'W1.'l.:J'Yl'W 

3,500 

12,900 

5,200 

1,800 

6,800 

23,100 

79,000 

41,600 

34,300 

22,100 

6,800 

('Ul'Yl) 

1,330,140.00 

609,000.00 

214,140.00 

507,000.00 

861,000.00 

412,200.00 

448,800.00 

1,352,840.00 

464,310.00 

501,650.00 

386,880.00 

171,500.00 

171,500.00 

545,870.00 

545,870.00 

443,700.00 

443,700.00 

17.00 

7.78 

2.74 

6.48 

11.01 

5.27 

5.74 

17.28 

5.93 

6.41 

4.94 

2.19 

2.19 

6.98 

6.98 

. 5.67 

5.67 
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. .. 

":'I � .c:9. .:::t .:::t 

fHl-!l't'J'W!lJl;J'Yllmr DIVIDEND STOCK !'VH:lfll'l!J;ltl-:J'lf'l"I 

.I "' "" 
-:iuu1:::nelm1t11;1:::1eJt11;J!-:J'WJ;l-!l'fJ'W 

. 

.., "' 
W 'J'W'YI 31 !,JJ;lll'l'JJ 2562 

fl n II fffl-:J':il ,rn :::1� cJfll�'l-!r1 -:!'11'1-! 1 'J}'m':i ll fl fl TI l.11917 mJ ':i:::!fl'l1 'lHM'el Mmm ':i lJ 
. . . 

9) 'leJcJ'1:::'Uel.:J 
.J. QI QI o' 
'b'el'11'1fl'l'lTVW 'i\'1in'W11il1c1 :1.Ji1�,c1�1in:1.J m1�111'Wi1.:i'l'l'W 

TI1>Umelif-:iV11i:1J'Yl1w� 

1ihi'V1 leJ'W (1'VlcJ!t'1'W�) 'illfl\91 (:1.J'111'b''W) 
� a.1 d .c:::1  o w  

'1.n'J,J'l'l lel:IJ 'l.J 11'1 'illfl\91 (:1.J'111'.b''W) 

'l.Jj1:J'Vl I\Plel::: 11'Ylr1'Viu:1.J nf 'l.J 'i\'1n191 (:iJ'111'll''W) 
� Q/  �i13/ r/ 0 Q1  

'l.J)'J,J'Vl 1'11el'1\9l!el1ff 'illfl\91 (:1.J'111'b'U) 

'l.Jj1:J'Vl i';J'flTtlcl 'illtl\91 (:1.J'111'b''W) 

' -c;- .q .q ,! 'U'Wi:l'.:i!!l;I::: &J;l'ilffl•lni;Y 

'l.Jj1:J'Vl '1'i1eJ7fl1i'Wl'W1'1'lcJ 'illtl\91 (:IJ'111'b''W) 

flel-!l'Yl'W':i'J:t.Jflif-:J'l1lj:1Jf11'1"1�!!1;1:::nfl-:J'Yl'tU�!�elfll'lJ;l-:J'Yl'W1'Welif-:J'l1lj:IJfl'i'l"I� 
.. . 

'Vlfo1>11�elfll'rn.:i'l'J'W1'WiY'l'lim11'li'1eJi1.:i11i�:1.J'l'lf'Yl6111:1.J11'll'. 

f1J;ll\;J'l11;lfl'Yl'i'l"I� !6:IJ leJ ,el 
Q.J � v d ' !I.I 

el u-:i m1 :1JY11 'l"I mm::: rm u11.:i 

'l.J11:J'Vl mimi' �ufl1'l.J! �rnmel'l.J1rl'u'l'l 'i\'1n191 (:iJ'111'll''W) 

'11:IJl�'W'1-!l't'J'W (':ilrll't'J'W 8,181,944.99 'l.JTYI) 

� cl  I _Ji � eI
11 :iJ 1 m '11 \vJ 'l.J1::: n el'l.J .:i'l.J n 111.:i'Wt tlu ff'J'W l!'W .:i 'll el .:i .:i 'l.J m11.:i'W 'W 

6,700 

29,300 

110,800 

136,600 

15,500 

6,600 

71,100 

21,400 

('l.Jl'l'l) 

1,816,406.00 

44,220.00 

665,110.00 

500,816.00 

355,160.00 

251,100.00 

516,450.00 

516,450.00 

693,225.00 

693,225.00 

93,304.00 

93,304.00 

7,824,435.00 

7,824,435.00 

23.22 

0.57 

8.50 

6.40 

4.54 

3.21 

6.60 

6.60 

8.86 

8.86 

1.19 

1.19 

100.00 

100.00 
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flel-:J'Yl'l-J!Uf fl'll�fl DIVIDEND STOCK !�elfll'Hiri-:i,lw 

-:irnhla'lll�'l'l'W 
q 

'Jlf'J i �'illfl fll';i'i:N'YJ'W 

11cJir11�1-lU'l-lNn 
V 

'.ilcJ!r1\PleJf1!1JcJ 

;i1mwM 

ri1H'�1cJ 

filTI';i';ilJ!'W f'JlJfll'.i IJ \Pl fll'.i 

' "' 91 • I 1 ,1 m:rr'.irn!'l-lcJlJl'j�l!nNn1J'.i::: 1cJ'b''l-l 
' "' "' 

fllTI '.i;ilJ! 1-l f'JlJ'l-ll cJ'Vl::: ! 'lJ f'J'W 

ri1H/�wt'W 

'.i'J:lJfll H'�lcJ 

111,., "" 

'.ilcJ !\Pl'illflfll'.iM'YJWJ"'VlTI 

'.ilcJfll'.ifl 1 '1 '.i('U 7\Pl'l'J'W)'1J''Y1TI'il 1rn�'W n-:i'YJ'W 

'.ilcJfll';j n1 '1 '.i('U1\Pl 'Vl'W)fl''VlTI�1n \Pl t'W 'il1rn�'W M 'Vl'W 
' ' ' 

'.ilcJfll';j '1J 1\Pl 'Vl'W fl'Vl TI� 5-:i "lll!fl\Pl t'W 'il lfl!�'W M'Vl'W 
' ' ' 

= = d.::::. .:¾ d0.11qr= J 
';j'J:Jj';j lcJfll';j 'Ul\Pl 'Vl'Wfl''Vl'!i 'il lfl!sl'W nsl'Vl'W 'Vl!fl \Pl 'U'W!! n::: 'Vlclsl !lJlfl\Pl 'U'W 

' ' ' 

.<:::\. d I .di .:::::i. ,J
mn mr1 liJ lh :::mirn 'Ufll'.i 1-:i'W! tl'W fl'l'Wrl 'W-:i 'U eM-:i'Ufll'.i !-:J'W'W 

rl m cJ!_rl I') 

3 

3 

5, 7 

5 

. 5 

3 

2563 

348,474.28 

2,669.60 

351,143.88 

195,385.70 

2,881.94 

6,024.23 

35,000.00 

1,100.00 

240,391.87 

110,752.01 

'lJl'Vl 

(1,834,711.92) 

(274,442.82) 

(2,109,154.74) 

(1,998,402.73) 

2562 

321,103.25 

2,568.38 

323,671.63 

164,991.23 

2,801.56 

5,618.75 

35,000.00 

200.00 

208,611.54 

115,060.09 

23,261.68 

(193,410.36) 

(170,148.68) 

(55,088.59) 
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mi•nJU!U�'fllii� DIVIDEND STOCK 1vle1nTnit1.:iitw

.:i'I.Ju��.:ifll'j!'LJ�tl'l,l!!'Ur1.:iirunrw�'iif'i'lli 

fll'ttr'I.Juiu1if�1'1,1� 31 \l,jmi'lil 2563

fl 11 I vf ll �'W ( ft \91 ft ..:J) '11-.1 ffl-.1 'Yl f 'l'l cJff'Yln 'il lfl fll'j � 11U1-.1..:J11-.1'l1-.11 �'11 i1 -:JU
. 

liJ.., "' 'JlcJ tf"l-q'Yl1i'il1flfl11ri..:J'l'Jl-.l

11clfl11fl711('1J1\91'1'J'W)-q'Yln�!fi\91 �l-.1 'il1flt1WN'l'Jl-.l

11cJflwu1f1VJ1-.1-q'Yli�v..:i 11hn \91�1-.1 'il1m11-.1 ri..:iVJu

fl 1n1 \91 rl .:.i-q'Yl n 'l 1-.1 ffl-.1 'Ylf 'l'l v-q'Yl n 'ii 1flfl1'j � 1! iJ 1-.1 ..:111-.1

fl1'j!vt:I.J�'W('1f"IM)'Uel.:.J'l'Jl-.1�1fi'fo'il7fl��el'l1U1cl'1.:.J'l'Jl-.l'l1-.11�11i1.:.iil

l,jri�1'11U 'JcJ'1.:.J'l'Jl-.l � 'UlcJ 'l 1-.11�11i1.:.iiJ
' ,,. 

l.!"� rnil 1 cJ'1..:l'l'Jl-.l�f 'IJ'lieJ �1-.1 i 1-.11�11 i1..:iil

flmvt:1.J�l-.1-q'Yl n'Uel.:.J'l'Jl-.1� 'Mf 'lJ'il 1fl��el'l1U1cJ'1.:.J'l'Jl-.l
d,,_ J .::::i, a., ,I -=i,i. 

I '::11 fll'J!'l'lll'Ul-.1 'llei.:in-um'l'lcJ-q'Ylli m�1111.:.iu
.-=i, QI ii .-=i, S) ';;ii ff'Um'YW'fl''Ylli\911-Ju
ffl-.l'Ylf'\l'lcJ-q'YliumcJiJ

fl 11 ! U� ell-JU U '1.:.J 'Uel .:.J 1111-.111-.1 '11 U 1r.m .:.J 'I'll-.!

(llft�1'11U1clft� 10 'IJ1'1'1)
"' 

11il1cJM'l'J'W ru 11-.1�1-.1il
I "' i I ';;'I 'IJ1fl : '111-.11cJft.:.J'l'Jl-.l'Yl'U1cJ l-.11�'1111.:.J1J

'11fl : i-1U'JcJM'Y11-J�fo�e1fi1-.1im�11i1.:.iiJ- . 

11il1cJft.:.J'l'J'W ru 11-.1umcJiJ

.. I � �I I 
di 

.-=i, 
,J 

11 :1.J 1m r1 �1J 1� fl ei'IJ ..:11.1m11 ..:i 1-.11 u 1-.1 ff11-.1 r11-.1.:.i 'U ei .:.i .:.i 'l.J fl 111.:.iu 1-.1

'IJ1VI

2563

110,752.01

(1,834,711.92)

(274,442.82)

(1,998,402.73)

2,449,552.07

(170,254.13)

2,279,297.94

280,895.21

8,738,358.35
9,019,253.56

962,010.7362

288,944.6789

(23,209.1531)

1,227,746.2620

2562

115,060.09

23,261.68

(193,410.36)

(55,088.59)

. 2,685,286.45

(1,831.50)

2,683,454.95

2,628,366.36

6,109,991.99
8,738,358.35

659,486.9513

302,723.7849

(200.0000)
962,010.7362
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' .. 
"::'f � --=!I t::i q 

fHl--lfJ'I-Jlu�'Ylli;lff DIVIDEND STOCK l'VHlfl11!i;1EWlf't'I 
.. .  

'1'1.Jf11::llffl'1'1-Jff� 

a,11rut1i1-Air�r'I-J� 31 l>Ji;llflil 2s63 

fl ';j � 11 m1 'W fl\Pl 'il lfl fl 'il m rn� 11 'W 'W � l'W 

fll'j fl 1P1 fl� i 'W ff'W '1'11'1"l a-ey'l'I n 'il lfl fll'j � ll'W u � l'W 

ti 1 'l.J m�'l'I 'lJ fll';j 1;1 \Pl fl� fl'l'I n i 'Wff'W 'l'l 1'1"l afl'l'I n 'illflfll';j � ll'U'W � l'W 
. . 

, 'If I il'Wl1'WflfliJ''l'ITI 'l � :IJl 'illfl(i .rt tli 'W )fl 'il fl'j';jlJ � 11 'U'W � l'W 
,, .. ..  

fll'i'lf'ell�'Wfl�'VJ'W 

fll'i'IJ7c.1!1'Wfl'1'\IJ'W 
�J t% Q, � 

fll'i(!'l"l:U 'IJ'W)fl\Plfl� i u �fll'l'W 'illm�u if u rrnl!fl�\Pl'elfl!'l.J cJ 
. � ,, 

fl l'i 1 �:u 'IJ'W i 'W � fli1 'W 'ill fl fll';j 'Ill m1u !;I� 'VJ'W 

...:. �, 91 � li, ,:::,,  fll'il'l"l:U'IJ'W 'WI 'il ll'l'W'illflfll';i'lf'el!�'W M'VJ'W 

fll'il�:U �'W i u fll i .fl'� 71:Jf'i'l� �11:J 
cl � 1 �Q, � 

fll'il'l"l:U'IJ'W 'Wr'l'Wfl'W'el'W 

'ill:Jfll'j (n1 'l 'i)'Ul\Pl'\IJ'W'q''l'ITI�lfl\Pl�U 'illm1u M'VJ'W 

'ilcJfll'i 'lll\Pl'l'.)'WiJ''l'ITI�ei� 'l�tfl\Pl �u 'il 1m1ufl�'\IJ'W 

t1'Wfl\Pley'l'lni .rl tliu fi'iJfl'j';ilJ�ll'U'W�l'W 

m�ll m1'Wfl\Pl'illflfl'il fl'j';jlJ,J \Pli1 ll1'W 

fll'i'IJ11:Ji1U11:JM'l'l'Wi'W';i�'l111�il 
. 

a., J ,:!! I I .:::I 

fll'i'i'lJ'lf'elfl u '11 'W 11:JM'VJ'W 1 u 'i� m1�il 

t1'W fl\Pl ey'l'I TI'[� :U 1 'ill fl fl 'il fl'j';ilJ 1l \Pli1 ll1'W 

� ,.( tj � �
m.J N lflli'W 1 fll';i l'l'l:U 'IJ'W fl'l'lli

. 

11uN1flli'Wlfll';i ru 1'W�'Wil 

11'WN7flli'I-Jlfll';i ru 1'Wtlm1:Jil 

'l.Jl'l'l 

2563 2562 

(1,998,402.73) (55,088.59) 

(14,344,127.78) (8,338,388.27) 

12,298,982.04 6,153,059.59 

(11,731.45) 4,526.73 

(19,878.45) (208,730.15) 

1,161.36 69,721.62 

758.94 39,868.37 

30.62 140.63 

1,834,711.92 (23,26L68) 

274,442.82 193,410.36 

(1,964,052.71) (2,164,741.39) 

2,449,552.07 2,685,286.45 

(170,254.13) (1,831.50) 

2,279,297.94 2,683,454.95 

315,245.23 518,713.56 

820,352.10 301,638.54 

1,135,597.33 820,352.10 
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' . 

fHl,'IJt!itl\Jl'tllihr DIVIDEND STOCK l'Welill'i!�f.l,;lw 
V """- d. <> v 'U!l l,Ji:l'l'll,fll'i !, t!'llfl'lrlt!J 

rrmruiJimJ\Jllt!� 31 �i:llrll-1 2563 

rl111fut1iuey,1 

11-J vi 31 �i:llrllJ

1J1Vl

2563 2562

'li'DlJM&lfll'i"l'llt'Whi,11-J (�DmhcJ)

lJ&lfl 7'11'W 1 c/M 1'.!'Wl�lJt!'Jfl

lJ&lfllffhi Vl1'1'1El'eyVITI\llhitl

'i"l cJ, fl ( 'Ul \Jl 1'.lhl )'ill fl fl 'il fl'J'J lJ M 1'.!hl 

'Jlc!M'illflfll'JM'l'.!hleyVITI *

'Jlc/fll'Jfll h('lll\Jl'l'.!hi)(J'Vlll�!fl\Jl�hi'illfll�hi &l-:11'.!hl ** 

'j"lcJfll'J'Ul\Jl 'l'.!'W (J'VITI�iMiJ1n,1�m1rn1'Wm'l'.!'W **
""- t ,£ 'Ul\Jl'l'.!'W 'illflfl'ilfl'i"'JlJ&l-:11'.!'W Vl<lff'W

lJ&lfllff'W V11'l'IEl'eyV1iiJmcJtl 

tl\Jl'i"lfllhi VI 7, fll'i" t1'W �'ffll'lt)J! I &l:::; 'li'D lJ&l U'J ::OflD 1J! yjlJ !� lJ � Till'lt\J

lJ&lfllffhi V11'l'IEl'eyV1iiJmcJtl (vi'u 'l.l1VI)

tl \J1 'j" 7fl1'W 'UD, f111 oU�7c!'J1lJ�D lJ&l i'llff'W VI 1'1'1 El'eyVI TI tl1! 'fl� c!'J::OWll, ti (%)

tl\Jl'Jlfll'W 'UD-:1 'Jl cJ, fl 'il lfl mm" 1'.!hl 'j" 1lJ� DlJ&l rllffhi V1f 'l'l 6eyV1Titl 11 'fl� cJ'j" :::;'11';i1, ti (%) 
a.J I  O Q.l d l � Q.I  Ji C\ D\Jl'Jlfflhi 'UD, 'ill'W 1'W 1:11 I 'fl &l c!tl 1,'W 711 'W fl'UD-:1 fll'J'liD 'Ulc!!-:11-J &l, 1'.!hi

'i"::011i1,tl�DlJ&1fllff'WV11'1'16eyV1it11m�cJ'l":::;wi1-:itl (%) ***

3-1 d ""' 'U Dl,j:ft! 'l'l lJ I \J1 lJ

* r-'i1u1ru'il1m1Tw1u11u1cJ��111iJ1m11ht1'11'fl�cJ'i"::011i1-:itl

9.0834

0.0935

(1.5926)

(0.2382)

(1.7373)

7.3461

(21.90)

9,019

2.63

3.85

293.13

9.2647

0.1369

0.0435 

(0.3617) 

(0.1813) 

9.0834

(0.71)

8,738

2.70

4.19

163.60

** 'li'DlJ&1�D11'W1cJ�'i"1cJ,1'WD1'il 1iJ1 \'Ju 1 iJ1u Yiffm-:it�cJ1nu num'i"tU�cJ'WltUm 1 ,1m1lJ'UD,'i"1cJfll'i"fl71 rn1D'll7\J11'.l'W

***

d q Ji 9 , 'e'I d , Ji , i Ji , � � 'ill flfll'JM 1'.!hl VI I fl\Jl 'U'W I 'W 'J::0'1117-:i lJlhi D, 'il lfl'l/1-:il li:ll 'UD-:1 'Jlc/fll'J 'liD 'Ulc/'11 'W 1 c!&l, 1'.!hlhlhi 'U'W D �fl1Jrl17lJ Nhi Nl'W

'UD-:i'Jlrll\Jl &l 7 \J1 'UD-:1 t1'W &l-:11'.!'W 1 'W 'J::011 'll, ti
II] I Q.I .:::,_ ""' ' ;t Q.I 'j},=:,,, J ""' SI d J ,=I. 1lJ'W u 'i"llJ 1-:iu vl1n1i'W 1m'i" 1rn:::;1-:iu &1, 1'.!hl 1 u mfft)Jt)Jl 1 'lit ,'W u &1 :::;nn 'liD 'U1m ,u &1, 1'.!hl \JlD-:it uu 'i"lcJfll'i" 'liD'l1'i"D 

""- I sJC\ di 11j 1 _,=g J1 .tjo,., ,=I. ,=!.  ,::!Q./ JI.,=!. 'Ulc!!,1-J&l,1'.!hlDc/7-:i!! Vl'il'J ,'Ji, !lJ'JllJMfll'i"'liD 1 \Jlc!lJfft)Jt)Jl'Ulc/rlhi'l1'i"Dfll'i"'Ulc/ 1 \Jlc!lJfft)Jt\Jl'liDrlhi 

O Q./ t I n.l d 1:1'7'11'i"1Jsl1\Jl\Jl-:i!!\J11hi VI

24 'l'ltJff�rrniu 2560 �" 

31 11Ji:llrllJ 2561 **** 

10.0000 

0.1869 

(0.6789) 

(0.2433) 

(0.7353) 

9.2647 

(8.76)

6,110 

2.11

4.03 

288.92 

** ** 'li'D lJ&l Vll, nrn1u � 'ffll'lt)J'ff1'11 f rn 1 \J1 25 61 1iJmlJ7'Jt1! m c/1J! vi c/1J fl utltw1 M1 d D, 'il 7 fllhD U'J::Oc!::O!li:ll'IJ t\!;Ju fl'l7'11 �'ti

• I q ,'1 • di q .J' '11 lJlc!! '11\1) 1J'J::O flD 1Jsl 1Jfll'J !,'WI 1Jhi ff 1'W '11 'W, 'UD -:i-:i 1J fll'J 1-:ihi 'W 
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fHl-!l't:J'I-HU�'Ylll;ltl DIVIDEND STOCK l�OflT'Hit1-:i,rw 

'Yia.Jltll'YivJ'l.h�flel'I.M'l.lfll'J!�'l-1 

tl1wruu�'l-!liJ�1'1-!� 31 l>Ji:llfla.J 2563 

2. 

fl el �'VJ wtl r1 mil ff DIVIDEND STOCK !�el fll'.i d v�i'l"l ("mMVJ u ") 'il r1 '\11 �1 u vu1� u fl el� 'VJ m1:1J fl'IJ rl1'11 fl,nu 
. a Q.I w Q.I ,;s1 Q.I Q.I r1 id Q.I d .<:::::i. .::1 0  � 

flru::;mrnfll'.ifllfl'IJ11ftfl'\ll'.i'l"lmrn::;1onn wnftfl'\ll'.i'l"lcJ ("fl.ft.191.") mo1u'\ll 24 'l"lt)ft''ilfllcJ'W 2560 '.IJ'ill'Wl'Wl�'W'VJ'W 

'il\91'\ll�!UcJ'W 1,000 i1'W'IJ1'\ll (ll'U�!�'W 100 i1u11u1cJft�'\ll'W '.IJftf1111U1cJM'\ll'Wft::; 10 'IJ1'\ll) 'IJ1lJ'Vl11ftfl'\llfmJll�fll'.i 
q � q 

' i "' 0 � �I ,_, , I i ,1 11'W1t!ft�'VJ'W !\9lcJ'.IJ'li'W1fl1'.ifl1�1'Vl'l"l 'illfl\91 ('.IJ'l11'b''W) !1J'WF;;j�llftNft1J'.i::; 1cJ'b''W'\JeNflO�'VJ'W 

flel�'\ll'W!�'W fl0�'\ll'W'.i1mh::;1n'\llf '!Jo\}o �'W'11U1cJM'\ll'W 1rn::; il-iiin111u �OlcJ 1m �fll'.i 1 \9lcJ1J'W lcJ'IJ1cJM'\ll'W l'W'Mml'llJill 
q q q q q q u 

'\JO�'IJ1lJ'Vl'il\91'\ll::;1ucJ'Wl'W\91ft1\9111ftfl'Vlf'l"lcJllr!�U'.i::;!'\llft'l'\llmrn::;/11�0 \91ft7\9111ftfl'Vlf'l"lcJ 1i'.IJ 10 io �iJil'illlcJ vfu�l'W� '.i1'.IJ�� 

iiu m h!'.IJ� � 1m1u ilu Nft \911'.IJ111;1 fllflill 41 fl�!�ofl�'IJ1'.IJ'Vl11 rlfll'.ifl711'W r1 1� cJl'Q �cJ'.iO'IJ1J'IJUJiil-iu' o vwi1� elcJft::; so 
. " 

'lJ o �lift r11'\llf 'l"l vrru ft''VlTI 'lJ o� mN 'Vl'W 1 u ri1u �m � o flO� 'Vl'W o 1'il m 'Vl'W 1 u \91'.i lffl'.i II ri�11tl \91'.ilffl'.i� �11tl ��'\ll'W 11u � 1n 
qJ q q q q q 

I .,:S o 9},::!,i QI Q.I ,/ d:I � .c:l Q.I .::!I, 

11'W 1cJM'\ll'W '\JO �flO �'\ll'W '.i1'.1Jtl� flO�'\ll'W 07 'il'\lll'Ji'.ifl'.i'.ill fll'.i l11 cJ'.IJ11 ftfl'\11'.i'l"l cJ 11'.iO'Ji'.ifl'.i'.i'.IJfll'.i'liO I� cJ'.IJffillilll'\JlcJfl'W 
q q q q q u u 

11�01pm'.i'.1Jfll'.i'\JW 1r1 vii5u,it!J iio�'W '.i1mf �01'ilft�'VJ'W l 'W11ftfl'Vlf '!"lv11�o'Vlf'l"l vrru tu 11�omrn ,�oflNft 1r1vntu 
, 9 , di ""  , 1q,_, d, � , "" 9,_, ci 

Ot!l� !�OcJ7�11'W� 11'.i011ftlcJOcJ7� !\91 \917'.IJ'\llft'l'WMl'Wflll::;m'.i'.IJfll'.i fl.ft.\91. fl711'W\9111'.i0 !'11fl17'.1Jm'W'b'el'IJ 

"' i \Ji ' ' ""' ,"/ 9 ,_, ,_,.,, ' flO�'\ll'W'.IJ'W 1cJ'IJlcJ !'.IJ'illcJ!�'WlJ'WNft !'11Ntl011'W1t!ft�'\ll'W 
q � q 

cf QJ . 0 � 

lflil!"Ylfll'J'il�'Yll-!l'l.lfll'JWW 

� 'I.I fll'.i i�'W 'lJ O � flO � 'VJ'W ll \91 'Vl l�'W \917'.IJ '.IJ 7\91'.i� l'W fl l'.i'.i 7 cJ� l'W '\117� fl l'.i 11'W '.i1'.IJ� �fl l'.i � flll'.IJ II ft ::;11 'W 'JU 6'1J� '\117� fll'.i 'IJ t!J:i} 

�u'.i::;mft'1 'l¥1�vft'm1'll'1i'l"l'Ut!J i 1�01ri'1�u ium:1J11nflfll'.i'Ut!J;�f mo�'IZ1 i u'\Jo�u'.i::;l'\llft'I '\11 v 'WOfl'illfltl�u 

fll'.ii�'W M11r1'Jlll�'W \917'.IJ11 ftfllflill 4111 ft::;'.iu II 'I.I 'I.I� 1'1711 'W \91 l 'W '.IJl\91'.i'u l'W fll'.i'!Jill;'Q 'IJ'IJ� 106 110 � "fll'.i'!Jill;fll11 fcu 
cu d,9 u u 

� do ,:,::,,. .<:::!i 91 
fl 'il fll'.i'\11 � 11 'W 'W �'.i fl 'il l'Q 'l"l 7::; � l'W fl l'.i ft� 'VJ'W" 

""' \Ji ,_, � 0 �I \Ji "' ' ""' �I ,Ji � 0 ""' � ' �I \Ji, I �'I.I fll'.i !� 'W '\JO� fl O �'VJ 'W !\91 'il \91 '\1171 lJ'W flTlfl i'\11 cJ II ft ::;'.IJ11 'W 1 cJl�'W \91'.i 71 lJ'W 'IJ1'\ll 'Ii �fll'.i 'il \91 '\117� '!Jfll'.i I� 'W \91 � flftl111J'W !lJ\917'.IJ 

1\91t1U'.i ::;rr �r1 'lJ o�m'.i 11r1'V11'.i1v�1u l'WU'.i ::;l'\llft' ��Jm�o fl17:1Jff::;r11fl'\Jo�N'e:i1u �'I.I fll'.i 1�u � il-i ri'u1fl vn'I.I m111 i '\11 cJ 
q � q 

fleN'VJ'W M 11rl'Jlll�'!Jfll'.i l�'W'Q 'IJ'!Jfllll lel� flt)ll �'W 1 r1 VII Uft 'illM'!Jfll'.i l�'W'Q 'IJ'!Jflllll i '\11 v

fll'.iU '.i::; fllft'l effm\91'.i'ul'W fll'.i'.ilcJ�l'W '\117� fll'.i l�'W �o omrn::;uf 'IJU'.i � 111" 

'.IJ 7\91'.i'ul'W fll'.i'.ilcJ� l'W '\11 l�fll'.i l�'W � 0 Oflllft::;uf 'IJU'.i � 111 l-i�1�'.IJ1J Nft'IJ� fl'IJ 1 �1 uTiil 'il 'il'IJ'W 
" q q 

1m::;wh�TI flO�'\ll'Wlri'tl1:1Jwn:u1umn1v�1'W'\lll�fll'.i!�'W'Q'IJ'IJUf'l.luH (uf'l.luH 2561) 1rn::;'Q'IJ'l.ll11l-i ��1JNft 
q 6,9 q q 

'IJ�fl'I.IHrl111frn'l.lm11�u�iJ'.io'l.l'!Jt!J;!�'.1Jl'W11�om1�1u� 1 '.IJfl'.ilfl'.IJ 2562 m\911�1um111cJ�l'W'\ll1�m11�u��flci11 
l/J 9/Q.1 Q.I d,l Q.I 

Gj 
;l),=:!� � 

Gj 
9},::::!, di. I ,::::! Q.I � I 

!\91'.i'!Jfll'.iU'.i'IJU1 �11'.i O 'il\91 !'11 '.IJ 'lJ'W!'l"lO ! 11 '.IJ !'W 01111'\111! '\11 cJ'.IJfl'IJ'.IJl\91'.i�l'W fll'.i'.ilcJ�l'W'\ll l�fll'.i!�'W '.i::;1117�U'.i::;! '\11 ft' 1\91 IJ 

fll'W 111 aj I� 'W fll'.i O TI'IJ1 cJ 1 ri' '11\911 'il'WI � t!lfl 'IJ 1TIU 6 'IJ� '\117 � fll'.i'IJ t!! :�hrn::; fll'.i 1 ri' II 'W 'JU 6 'IJ� '\117� 'IJ t!! in '!J rfl �'.IJl\91 '.i � l'W 
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di "' � 1 IC! Q/ ,J 
'11-:J lll\91'.iFU fll'.i'JlcMl'W 'Vll-:J fl TH,l'U'fl 'l.J'l.J 'r!llll\?l-:J'W 

lll\91'.i'\ll'U fll'.i'.i lcJ-:J l'W 'Vll-:J fll'.ii�'W/ 

fl 1'.i � fl 1llJ lJ 1\91 '.i '\l l'W fl 1'.i '.i 1 l'J-:J l'W 'Vl 1-:J fl 7'.i i�'W 
.d 
l'.ieN

lll\91'.i!!}l'Wfll'.i'.ill'J-:Jl'W'Vll-:Jfll'.il�'W 'Q'IJ'l.J'\11 

lll\91'.i!!}l'Wfll'Vill'J-:Jl'W'Vll-:Jfll'.il�'W 'Q'IJ'l.J'n 15 

fll'.i�fl'Jllllll\91'.i!!}l'Wfll'.i'.ill'J-:Jl'W'Vll-:Jfll'1l�'W 'Q'U'l.J'n 22 

mn1 llll\11'.i!!}l'W fll'.i'.ill'J-:Jl'W'Vl 7-:J fl l'.i l�'W lJ 11 cift�'W r1!-:iu '.ifl 

'.ill'J M 'il lfl'fft\Jt\Jl�v'i lfl'l.J� flri'1 

'.ill'Jfll'.i�l�'Wl�'W\91'.il�l-:J1.l'J:;rnrl'Urt��-:J\91el'l.JU'Vl'Wj'l.J 111el 
' ' SI 

. 'illl'J'11-:J'rl'Wl

mn11m\91'.i!!}l'Wfll'.i'.ilcJ-:Jl'W'Vl7-:Jflm�ulK-:ifl�71m�mJB1J�tl"hJilNrtm:;'Vl'l.JeJci1-:ii�mm:;rhr1f\j�eN'l.Jflm�u'Uel-:Jflel-:J')IJ'W 

fll'.iU '.i � fllrl'I cif u mu� 'Li� 'Vll-:J 'Li 'qi ;a111 j 'lJ fl el-:J 'Vl 'W '.i 'Jll U rt:; fl el-:J 'Vl 'W rlu el-:] l � l'J -:J ;'l"l

1rlel1'W� 26 'fi'W'Jlflll 25 62 fl, rt. \91. Mi if r111mlf mrnrni muB'U�'Vll-:J'Ut\j;fll11 j'l.J flel-:J')IJ'W'J'Jl!Ub\:;flel-:J')IJ'W fll'.iel-:J 

d l'J-:J ;'l"l �U'.i:; fllrl'I cif1 \?l l'Jftlllflll'l.J11J'Vl'O\?lfll'.ibl-:J')IJ'W �-:] 1 'lf�elua'U� fl'l.J-:J'l.Jfll'.i l�'Wfll'\1 j m elm �v:;i 1m'Uf\j;�l1ll 

l'W'\11el111:1-:J1'W� l llfl'JlfllJ 2563 

NlcJ'l.J1'11 U'U el-:] flel-:J')IJ'W el �'.i :;11 i1-:Jfl1'.iU'.i :;liJ'WNftm:; 'Vl'l.J �el-:J'l.Jfll'.i l�'W I 'W TI�t1ll 1 cifu 'W 1uB '!J1l'Vl7-:J'U t\j;'W 'U'l.J\ol-:Jfl�l'J 

3. i:r1uu 1t1rn£Jm'.iuqii�ihAqi

i�u M'Vl'W'il :;j'l.Jf i�uii'u 'V]j'\"l v� 1vi1mu �'W 'Vl'W 'Uel-:Jt�'W ft-:J'Vl'W ru 1u �flel-:J'Vl'W ilii''Vlii ui�u ft-:J'Vl'W �'W'Vl'W 'Uel-:Jt�'W M'Vl'W 
q 'U q q q q q q 

'J/ 1 � � 1 9)1 't ,:£ d r � 9/'191 /4 � 't 
U'.i�flel'l.J\?11cJ'.ilcJ'illcJ'11ell-:J'WM'YJ'Wllbl:;m I 'lf'illcJ l\?lcJ\11'.i-:J'Vl-:Jft'W'Vlflel-:J')IJ'W 'illl'Jl'l"lel itt \?llll'l1-:it-:iu M'YJ'W'W'W 

111:1fl'Vl j'W v�i �u \91 '.ilftl'.i'Vl'W�ll\olft 7\?l�el 'Ull'Jfl� el-:J'.iel-:Jj'l.J llft\?l-:J � 1vl!ft fl 1v�TI'.i'.ill 1 \?l vi cif'.i1r1 l�el 'lJ 1vr1f-:i �lft\?l 
q cu q q 

'Uel-:J1'W'\11\?lflll�'WM'YJ'W 

n1 '1 rn 1 el 'lJ l\?l'Vl'W ft'VlTI� fj-:J '1ihn \?l tu 'iJ lflfl 1'.iU j'l.J llb\ fl l'Uel-:Jl� 'W b\-:J 'Vl'W 1 ifi �'W llb\ flll'J�1i'.i'.ilJ 'iJ :;j 'Un 'W-:J'l.J fll '1 '.i 'Ul\?l'Vl'W ru 
q q 'U q cu q cu q 

QI ,:::\ Q.J ' � 

1'W'Vl1\?lflll-:J'WM'YJ'W 

'.ilfll'YJ'W 'lJ el-:J l�'W M'YJ'W �i1ml ll'J 1 rn111m � v�1-:iJ 111'1-l fl 

� SI '1SI ',SI• 
fll'.i'.i'l.J'.i'.ill'J \?lllb\:;m 'lf'illl'J

'191 J'� d '19) rl 'J/ i  o .<::S t:S UJ ,d 91.-:,,,. 
'.ill'J \?l \?l elfll 'l.J l'Jtl ell 1J'W '.ill'J \?l\91 llllfllli 'VI fl-:Jfll-:J ! \?l l'Jfll'W-:Jtl-:J el\91'.ilNb\\olel'l.JU 'Vl'W 'VlU 'Vl'il'.i-:J 

n1 '1 rn1e1 'Ul\?l')IJ'W 'iJ lflfll'.i 'ill'rl'W ll'Jl�'W b\-:J 'YJ'Wj'!Jf l �'W '.ill'J '1�'111el fl 71 cjf � ll'J ru 1'W � ,\'1ml ll'Jl�'W bl-:J')IJ'W 
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m1 'l off �CT vvlil 'ill! CT :;m1iJ1:;mru m1vi1-:11fo.1 i

h,1 fm'TI�'\111\l'IJ rm l�U 'ln1 �u l 'U\917:IJ'Vl � flfll'J1J rui� f 'IJ'JeJ \lvi'1 '1 iJ NltJ'IJ1'Vl l'J�el "'l off�CT vvlil 'ill! CT:;fll'J'U'J :;mru fll'J 
u q 

.e::S .::::1.  l o  ..:::,,, d,d_ 9} Q.1 ..:::,,, QJ ,/ �e:::,, l/}9/ 1 93)1 ..:::,,, 9/ 

'VlmtJ'U'J:;fll';i 'll'\l:IJNCTfl'J:;V]'IJ\l'lel'illU'JUl\lUVllfltJ'J'Uel\lfl'I.JftUVl'JVW 'VIUftU 'Jltl !� m !'!f'illtl 1rn:;m11il�1NV'Uel:IJCT 
� 

1� v1n'I.JftU vif 'V'l 611 CT :;'VI� nu �ell 'ill fl� �u �" NCT�ln��u 'il1 -:iei l'illl\l'I fl� 1-:i '1 iJ 'ill fl 111u 1u �iJ1 :;mru m1 '1 f

fl l'J 'l off �CT vvlil 'iJ II CT:; fl l'J 'U'J :;:IJ ltli fl l'J 'l u fl l'J 'TI� '\111\l 'IJ fl l'J 11u 'iJ:; '1 �f 'IJ fl l'J Vl'IJ mu el Vl-:1 � el 1<l el\l fl l'J iJ f 'IJ 'U'J :;:IJ ltli fl l'J 
"' "' "' "' 1 """ _ 1.d "' "' ?I 91 11L I Vll-:1'1.JtJj 'Jf'iJ:;'IJU Vlfl ! � tJTlil lJCT VUVlU Vll lJU \l'IU ! lJ 

lJ]V e:::,, d. 

'Jltl !�'illflfll':iMVJWJ'Vllift:;f(:IJ (lrnft:;ft:IJ 24 'V'l.tJ. 60) 

..:::,,,d,..:::,,, Ji ..:::,,, d. 

'Ul�VJUeyVlliVllfl�'U'W'illfll-:IUCT-:i'VJUft:;f(:IJ (!'J:1Jft:;ft:1J 24 'V'l.tJ. 60) 

'I.JlVl 

2563 2562 

..:::,,,d. Ill l/j I..:::,,, Ji q d_ 

'lll�'VJl-HJ'VlliVltl\l l:!Jlfl�'U'W'illfll\lUCT-:i'VJUft:;f(:IJ (l'J:IJf(:;f(:IJ 24 'V'l.tl. 60) 

226,954.62 

(434,520.69) 

(357,509.99) 

111,894.53 

(457,782.37) 

(164,099.63) 

"' 91 "c'I 'Ul�VJUft:;ft:IJ tli 1U\l'IU1J 

ri 1TI1rn1i'l t1:1Jfll'J i mm 

' "' "' 

fllli 'J 'J :IJ l U tJ:IJ 'Wl tJVl:; I 'IJ VU 

6. !�'WNlfl'.li'l.flrll'J

(565,076.06) 

<V 91 el\l'l'Jl'JeltJCT:; 

(509,987.47) 

'1iJ1nu 3.21 �elTI 'Uel-:i:IJCTn7Vli''V'IVftUftVlli'llel\lflel\lVlU 
� q q 

'1iJ1nu 0.107 �elTI 'Uel-:i:IJCTnlftUVli''V'IVftVlli'lleNflel\lVlU 
� q q 

'1iJ1nu 0.1284 �elTI 'Uel·:J:IJCTnlftUVli''V'IVftVlli'Uel\lflel\lVlU 
� q q 

'I.JlVl eJ\l'l'Jl�elfll1JtJ (%) 

li'Wlrm 

li'Wlrmfli-:11V1'V'l 111n� (:1Jm'!fu) 

li'Wlfll'JtJ lel1J lllfl� (:IJ'Vll'lfU) 
� 

11m1uN7flli'Wlrm 

2563 

1,135,597.33 

1,135,597.33 

2562 

709,564.37 

110,787.73 

820,352.10 

2563 

0.125 

2562 

0.375 

0.75 
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7. 

8. 

' ' 
.et, Q.J ai, .c::t .c::::{ ii Q.J 'Jltlfll1'.lpfl'ilfl1Jfl'ilfll'J'Yl!flU1'Uel<lf1'1-l

i 'W 1:;11 i1-:iil fl el -:i vrw lJ 1 ll'Jfl 111i1 n 'i)1:;1111-:i fl'W �fflfl ru flll 1l 1ll 'Vl 11191 fm I! ri:;n 'ii fl 11 t'W � -'.llJ N� el,r'Wl! r1:;/111el m rnfl 11
q q f!J ' qJ q 

. " . 

!AcJ1fl'Wfl1J1J1ll'Vl11191fllrnri:;m:i-:i'Vl'W 1wm1virl1irul'f-:iflri11rlrn'.r'1JiJftm1wf'Wvi 31 lilrllfllJ 2563 uri:; 2562
q CJ q q 

. " . 
lJl'f-:i�el t11i'.l

1Jl'Vl

2563 2562 'W fom cJ m 1fl1'11'W19111 m
"'=' OJ OJ QJ r/Q.1 .::::,, 0 QJ '!J'Jl:l'Vl11rlfl'Vl'J'VW'il191fll'Jflel-:i'l'J'W 'Vllm1' 'illfl191

� 11i'J1lH 'W l'JlJ fl1111191 fl11 195,385.70 164,991.23 a"d G! QJ d! .J \illlJ!flUl'Vl'\111:;'lJ !'W11mffel'b''Jn'W 
' T I T ,P 

QJ d. e::::I. .::!:I, ,=:i,::;:I O Q/ QJ .::::,, e::::I. d. 91 QI QJ e::::I. ill 1'W'Vl 31 \oJrllfllJ 2563 1rn:; 2562 flel-:i'l'J'WlJcJel191mmr1el'VllJffl1:;mmyfl1Jfl'ilfll1'VllflcJ1'Uel·Hl'W 191-:J'W

.::::,, OJ Q/ QJ r?QJ .::::,, 0 Q/ '!J'Jl:l'V111flfl'Vl1'VW'il191fl11flel-'.l'l'J'W 'Vllflff 'illfl191
I d. OJ ;J} I fl l1i11lJ!'W l'JlJ fl11 'ii \91 fl11fl 1-:i 'ii 11'!

' � 
!II .c::t Q..I � ai, 'Ue>1,J"a I nm nu flTi"lf el 'U1m<1uiM'l'J'W

1Jl'VI

2563

16,536.65

2562 

15,889.38

flel-:J'Vl'W L�oiiel'UlcJi�'Wrl-'.l'Vl'Wffl11 '.f1JiJi'Wff1911'W � 31 \ilrllfllJ 2563 L \911'! L�nlJi�'W rl·,1'\ll'W i 'WiTfftUtlJl i �!1'Wl�'W �l'W1'W
q q . q q q Cl f!J 

11'W 26.64 ii11'W1Jl'Vl (U 2562: �l'W1'Wl1'W 14.49 ii11'W1JTVI) l1911'Jfi191!�'Wel\il1lfelcJrl::; 291.93 (U 2562: felcJri:; 187.79) �el
lJri � lfl'W 'Vl'.f'W rJff'VlTitl1! 'Q � 1'!1 :;11i1-:i iJ

• q 

�( i/ o V � � .C::::.. 9. fll'J ! 1J �!Ntl 'Ue>1,J'afll 'li'J'IJ!fl'rn,:iaJe>'Yll<l fll1!-:i'l-l

fl el-'.l 'Vl'W t�ii'W 1 vrn cJ� 'ii:; 111:; flel rnfi m rn\il 11m1m-:i fl m1 'W 'W el fl-'.11.l \91 "a� 1� 'W \il11mrn 'W i'W TI!� el fl mr\-:i fl 1 '1 rn 1 el
q q q . q 

91 f l11fll

l�el-'.l 'il lflft'W 'Vl'.f 'W fl!! rl :;11tl ft'W'Vl 1-'.lfl 1111'Wff1'Wi11ill11191 el cli 'W1h:;1nm:; I'!:; J'W � mr-:ift'W 'Vl '.f 'W rJff1'W i 11 WI� 'W11 TI fl'Vl '.f 'W cJ
u • " 

i'W m1:iJ1ifo-:im1 'Uel-'.l\ilr ll191�l!ff191-'.llJri �1cJ�TI11lJ 1191 cJ�ellil1m1m�oiiel'UlcJfl'W i'Wl'lm191 l'f-:ii!'W flel-'.l'Vl'Wl�el'JllJrl �1\il llJ
qJ q q qJ 

'IJ t1J :i'f'U el-'.l ft'W 'VI '.f 'Well I r1 :;11 tl ft'W 'Vl 1-'.l fl 71 l1'W 1,1-'.J fl ft 11 �-'.JI! ff 191-'.l l,! r1 � 1 l� I! \ii fl� 1-'.l 'il lfll,! r1 � 1 �� 1i11lJ el c!l-'.J lJ ff11:; fflfl t1J
' " 

,:;:I. ;J} QJ ci. f111lJl1;'W-'.J 191 l'W eJ\>111191 elfl!ll I'!

m1:iJ 1 �cJ-:i 'ii lfleJ \ii 11191ei m rl vfi el 1eimn�11r17\il 11mm tl el 7 'il 'ii:; 1�:iJ t'W 111 el ri 191 ri� 1rl el eJ m 1191 el mrl vi 'WVlel-:1\il ri 7\91lJfl11
111� cJ'Wl! 'UM L191 cJJ1 '11l mneJ\>117191 elmrlvi 'W v( el-'.llilrl1191!�lJ'ff-:i t'W 11mlil11mrntl 'il:;r1191ri-:i uri:;mfleJ\il17191elmrlvi'W

. 

91 .J e::::1. d .J d .Jd. , lrj J t cl e::::1. 'VI el-1\il rl1191r1191M 1lfll\il1 lfflrn 'W 'ii :;m lflll'WlJ� -'.l 'U'W l'J-'.J\il 11fflrn 'W lJell �1'!11! 'Vl1 ! 1 1lfll'Uel-'.J\il1lff11'11'W'W'W fl 'i):;lJ fl'JllJ
" 

df " 

�el'W '1111�el fl m.1'.f 1Jr11'llei-:ieJm1191 elm ii vmfl 'll'WIYJ TW'W
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d 91 9 9/.<::!l. d 
l'nl:JJ! n'IN � TW fll':i ! lH1'1-H '1Hl 

flel � 'l'J'W lJ flll'.IJ l�l'.I�� ell'iHfl� 'illflfll'j� �flt)Jt)J 7 ll-lnl'.IJ l':itl 'U B'IJ�\ol mrm � � fl'W'W � ':i�'I.J In mfli el�llel v17� fll'j l�'W 
I j/ 

cl 
S) 

1i'.l el� 'ii lfl fl el� v1 u JJft fl'l1 'W el �1� i 1 fl\917'.IJ iYu v1 fw vv11� fll':i 1�u i�flri 11'il �m'IJ n 111 u � i m � v� nmi u t1u fl el �v1u � � iiJ
' . ' 

I \ij 'J/a,, d, cl t:% 
fl 7�11'\J � l�':i'IJ flll'.IJ!ftl'./'1171'./'illflfll':i lfl'IJ'l1 'W 

,d 9-1 
flll:JJ! fll'.I� � l'W \olm� 

t::1 d SI d Qt::\ 9 ..::9 .<::!), QJ 1 � IQJ 

fl el �v'l'W '.IJ fl 17'.IJ lftl'.I� � l'W \ol ft l�l 'W el� 'il lfl'.IJ l�'W ft �v'l'W ! 'W \ol ':i lnl':iv'l 'W '11 � Nft\ol el'IJU v'l'W 'lJ el�I� 'Wm v'l'W �� flft 71'\J'W el l'.lfl'IJ flll:JJ 
q q q ' q 'U 

Q.I t:::\ ,::'J. c/ q ..::9 c/Q) I ,:::I 9) 

N'W Nl'W 'lJ el� flll�l fl'Hlj fl 'il fll':il:JJ el� fifll'W fll'j ill \ol m�'l')'Wllft �\olm�I �'W '11� fl flll�fll'j ill� �fl m1el l 'il'.IJ Nft m �v'l 'IJ mu
• V VJ! 

'IJ1fl'l11elft'IJ� el Nft fll':i �ll'U 'W � l'W 'lJ el�'IJ1ldv1'viel elfl\ol':ilfll':i '11�'W 'U'W el �fl'IJ'U':i �li1v1 'Uel�li':ifl'il 'Uel�'IJ1ldv1 N'el elfl\ol':ilfll':i1llJ 
. ' . 

Q,J Q..I ,/QJ aJ 9) ,:::I 9 
Q) 

o 9!V ,::1. � ,::'J. llj3' fllllJfl'.IJ'V'l'W 1ifl'!Jf117'.IJN'WN1'W 'Uel �\olm�'.IJlfl'W el l'.ll'l"W� !� el'W ell'il 'il�v'll !'11 ':ilfll'Uel �\ol':ilfll':il'V'l'.IJ'U'W'l1 ':ielft� m !� 

mrn1m1m1:1J1fiv� 

.<::!), d. d. q � l O 1 .<::!), d I 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

8,896,366.36          98.64     

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 1,135,940.36            12.59       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 836,550.00               9.28        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 461,900.00               5.12        

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 431,600.00               4.79        

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 251,100.00               2.78        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 354,330.00               3.93        

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 358,450.00               3.97        

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 345,000.00               3.83        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 621,000.00               6.89        

บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 251,590.00               2.79        

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 673,200.00               7.46        

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 676,000.00               7.50        

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 263,220.00               2.92        

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 49,560.00                0.55        

พาณิชย์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 268,750.00               2.98        

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 611,600.00               6.78        

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 576,450.00               6.39        

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 235,752.00               2.61        

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 269,892.00               2.99        

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 220,382.00               2.44        

ใบส้าคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

10,660.00                0.04        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน 122,887.20               1.36        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,019,253.56        100.00   

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย -                 -                 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 1,135,940.36    12.59              

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ -                 -                 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -                1,135,940.36    ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็น

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเช่ือถือ มูลค่า

ท่ีตราไว้
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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 195.39 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2.88 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 6.02 0.07

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.10 0.40

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 240.39 2.64

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

     ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )
AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 12,006,382.04      

9,126,521.35        

PTR   = 1.32

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สิน

ประเภทท่ีสามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 6,222.45             15.02%

2 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  5,299.10             12.80%

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  4,178.04             10.09%

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  4,050.17             9.78%

5 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  3,613.03             8.72%

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 3,090.69             7.46%

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  2,945.61             7.11%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  2,847.47             6.88%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 2,741.45             6.62%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  1,513.28             3.65%

11 อ่ืนๆ 4,913.04             11.87%

41,414.33           100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รวม*

** บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อ KKPS ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชมบริษัท

การได้รับสิทธิ

ในการจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซื อขาย

หลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ากัด / / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) / / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากัด / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด / / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ากัด / /
TNS บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / /

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็น

การรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว้ภายในบริษัทซ่ึงลูกค้า

สามารถขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี www.talisam.co.th

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ KKPS 

ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

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

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต ้
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

1 วสิำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 3 0 0 เหน็ด้วยทกุวำระ

2 สำมญั บริษทั ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) AOT 1 1 11 0 0 -

3 วสิำมญั ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BBL 1 1 1 0 0 -

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

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย 

เนือ่งจำกมผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนั

เปน็เวลำ 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

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

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

7 วสิำมญั ทรัสต์เพือ่กำรลงทนุในสิทธกิำรเชำ่อสังหำริมทรัพยเ์หมรำช HREIT 1 1 8 0 0 -

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

ต ำแหนง่ตำมวำระและกรรมกำรใหมแ่ละเพิม่จ ำนวน

กรรมกำร ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

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

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

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

12 สำมญั บริษทั เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) CPN 1 1 9 1 0 วำระที ่5 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระประจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย กบั

กำรแต่งต้ังคุณไพฑูรย ์ทวผีล เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

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

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตลุาคม 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

14 สำมญั บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

15 สำมญั บริษทั เมกำ้ ไลฟไ์ซแอน็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) MEGA 1 1 6 1 0 วำระที ่8 พจิำรณำและอนมุติักำรแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชขีองบริษทัฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บญัชส้ิีนสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ไมเ่หน็ด้วย เนือ่งจำก

มผู้ีสอบบญัชทีีเ่ปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทัติดต่อกนัเปน็เวลำ

 5 ปแีล้วรวมอยูด้่วย

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

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

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

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

จำกต ำแหนง่ตำมวำระประจ ำป ี2563 ไมเ่หน็ด้วย กบักำร

แต่งต้ังคุณสมประสงค์ บญุยะชยั เนือ่งจำกเปน็กรรมกำร

บริษทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บริษทั

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

21 สำมญั บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) SAWAD 1 1 16 0 0 -
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ประกาศ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

เกี ่ยวกับการยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จำนวน 12 กองทุน (ตามตารางรายชื ่อกองทุนที่แก้ไข
รายละเอียดโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 11/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

เรื่องท่ีแก้ไข สาระสำคัญ 
1. การยกเลิกหลักเกณฑ์

ข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน

- ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

- ยกเลิกการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
กรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด รวมทั้งยกเลิกการจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การรับเงินปันผล

- ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 
2. ปรับปรุงรายชื่อ

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

- แก้ไขชื่อ –
(เดิม) : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
(ใหม่) : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน

- เพ่ิม - บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D

3. รายช่ือผู้สอบบัญชี - เพ่ิม- นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น TLLTFEQ, TLDIVLTF-D 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

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

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

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

โทรศัพท์  0 2015 0222     www.talisam.co.th 
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