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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ) 

TALIS EQUITY FUND: TLEQ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย

วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดั บ

ความน่าเชื ่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที ่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 1



วันที่ 28 มกราคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก

ท่าน 

จากภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีอยู่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การ

ลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผัน

ผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโต

ดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาส

เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,561,121.66 บาท และ

มูลค่าหน่วยลงทุน 8.9340 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 11.84 อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 10.66 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นทุน 

 

ภาวะตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นไทยเร่ิมมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ ประเด็น

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ ภา คการ

บริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ในขณะที่

ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก ปัญหา

สงครามการค้าที ่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย 

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท 

ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม 2563 เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 

ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่น

ตระหนกให้แก่ตลาดหุ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและ

เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศหลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อ

ควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้น

กระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น 

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง

มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต

ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามร าคา

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 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มมีจำนวนลดลงใน

หลาย ๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อ

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3



ตราสารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวม

กับมาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐ การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็

ไม่ได้ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่นวางแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจวงเงิน 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 จากปัจจัยความเสี่ยงที่เร่ิมกลับเข้ามา เช่น การระบาด

ของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับ

เสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค 

COVID-19 มีแนวโน้มใกล้เข้ามาทุกขณะ อีกทั้งผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี้ว่า

นาย Joe Biden ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 46 นโยบายของ Biden ค่อนข้างเป็นบวกต่อเอเชีย ในเชิงของ

นโยบายการค้าที่เข้มงวดน้อยกว่า และเป็นระเบียบแบบแผนมากกว่าในสมัยของ Trump ประกอบกับนโยบายของ 

Biden อาจทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯฟื้นตัวช้านั้น จะเพิ่มความน่าสนใจต่อการลงทุนในเอเชีย 

บลจ.ทาลิสเชื่อว่าความย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และคาดว่า

เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังจากปัญหาการระบาดของไวรัส 

COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ ซึ่งในภาวะเช่นนี้ การลงทุนในตลาดหุ้นยัง

น่าจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้ โดย บลจ.ทาลิสยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและฟื้นตัว

ได้เร็ว มีความสามารถในการปรับตัวผ่านวิกฤติ COVID-19 ได้ รวมทั้งมีฐานะการเงินที่ดี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ หุ้นทนุ 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

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

TLEQ -8.84 6.02 8.05 -11.84 -7.73 N/A N/A -2.81

Benchmark2 -7.97 7.76 5.71 -8.41 -3.01 N/A N/A 1.40 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

32.30 18.62 19.40 31.15 20.70 N/A N/A 18.51 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

30.08 18.61 17.93 29.00 18.83 N/A N/A 16.72 

หมายเหตุ:  1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
2 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2559
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'J 71'.Jfll'J u r1g;i 'VI \91 fll'J ru'l 'W 'JUU 'l.J'l.J�'Vl 1 '1 iii fll'J'Wll bl''W el 9i'a:uri 1 \?I l'Jt1 n� eJ'1\ll7:U� ri 1rn 1 a "11i
q <lJ 'U 'U 

U'J g;(�'W � iitl' l'Jfflfl tlJ�'l'l'l.J 'iJ lf1 fll'j \ll 'J 1 'ilbl'el'l.J 'J1:U� .;i 9i'eJ 'l.Jf)'l'l'J el'1�iitl' l'Jfflflt1J l 'W 'jg;'j_J 'lJ fll'j fll'l.J �:u f)ll'J l 'W 'Vllf) 9i'1'11'll f 7 M'l'l'l.J 

l mg;'f1 '"Jl'1fll'J\l1'J1 'ilbl'el'l.J 'Uel .;i 9i' l'l'll f 7

... I a.. rt,:::,, 
rt 

('Wll'JlJ'J�1V) l'J 11n ill TI'W Tl-j \o)'j) 
91 QJ .c:::I. QI .c:::I. 

vWeJ'l.J'l.JW'b'rnel'Wtlll\91 lrl'U'Vlg;mcJ'W 4917 
qJ eJ q O!J 

n7 .;irn'!'l 1 1 s iu 11r1:u 2563 
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"' a, ,,, 

fl'W'Vl".i'l'W 

,,

i�'Wft-;l'Vl'W\olllJlJft�llJ�l'.!j'j'jlJ ('ilfll'Vl'W 17,719,030.21 'Ul'Vl 
q qJ q q 

'l'Wil 2563 uri� 24,943,036.17 'IJl'Vl lwil 2562) 

i�mhmrn1f111 
,,

�f111'W 

'illfll�'W 1J'W NftU ft�� elfll tl IJ 

'illf1f17'i 'IJllJ!�'W ft.:;J'l'J'W 
,,, a, ,,, 

'illJfl'W 'Vl'i'l''W 

11'Wfl'W 
91 ,!f l 'il111'W

,,
"' ,,, 

'illf1fll'i"liell.:;J'W M'l'J'l-1
,, 

Q./ .c! ,:!{ I 

'il 1 n m1 rn '15el fl 'W 11 'W 11Jr1 .:i'l'J 'W 

� 71 ojj� 11Jrf 1.:i �llJ 

,, ' 
"'"' "' 

11 'W fl'W el 'W 
,,

'i1lJ11'Wfl'W 
,:::,, Q.I cl ,:::,,, 

fl'W 'Vl'i'V'I IJJ;J''Vl 1i 
,:::,, QI ,I ,::,,,, 

fl'W'Vl'i'V'IIJJ;J''Vlli: 

'l'J'W � 1�r'U 'il lf)��elml 11Jft.:;J'l'J'W 

fi°11'i('IJl�'l'J'W)fl�fllJ 

'.Lit'\J;1.Jr'UfllJ�r1 

'IJ 1� 'l'J 'W fl�fllJ'illf1f11".i\911! 'W'W .:;Jl'W 
,:::,, Q/ rl ,:::,, 

fl'W'Vl'i'V'IIJJ;J''Vlli 

,:::,, Q/ ,/ Cl I I 

fl'W 'Vl'i'l"I IJJ;J''Vl 1i \ol el'V!'WllJ 

'ill'W1'W11U11JM'l'J'W�'illm11m1a1�.:i11lJ� 'ill ·foi'Wil (11U11J) 

11 lJ 7 IJ! 11 \9J 1.J 'i � f1el'U .:;J 'lJ fl l'i !�'WI 1J'W ftl 'W 11 � .:;J 'IJ el .:;i.:;i 'lJ f11".i !�'W � 

11lJ11Jl11\9,j 

3, 8 

6 

7 

4 

2563 

18,640,810.00 

893,793.05 

42,742.56 

312,558.04 

19,889,903.65 

258,040.97 

69,531.96 

56.56 

1,152.50 

328,781.99 

19,561,121.66 

21,895,108.36 

'IJl'Vl 

937,363.14 

(3,271,349.84) 

19,561,121.66 

8.9340 

2,189,510.8327 

2562 

24,496,276.00 

1,502,559.64 

37,838.07 

201,900.43 

26,238,574.14 

420,899.73 

1,003,795.95 

80,923.30 

119.53 

1,526.15 

1,507,264.66 

24,731,309.48 

24,405,255.86 

462,588.52 

(136,534.90) 

24,731,309.48 

10.1336 

2,440,525.5846 
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n 1111ffA-;1111m:; 1 o VA 11 'W r1-;1 'VI 'W 1 inn ll A nri :1J r17 :IJ iJ 1:; urn '\J eM 11'W r1 -;1 'Vl'W II ri:; r11 :1J iJ 'i:; !fl 'VI '\J tN eJ r11:1111 fl 11 :IJ 
q q 'l q 

QJ QJ d .et 

Yii:lfl'l'l'.i'VIU'llA'l'l::;!lJU'l-1 
,, "' 

'l;j'l-lilUJty 

vli:llAYiilfl'l'l�'Vl�!!'l1-J1.h:;!'111'11'l'la 

'.6'1-11fll'.i 

d Q.I Q.I if 
'liel'l1rlf1'Vl'i'l'W 

TI'l-llfmf11-;i!'V1VI tllfl\91 (:1J'111'1i'W) 
� QJ QJ G 

1-3'1-!'tJ '1-1!!1:l::;tti:l fl'il'a'VIU 

u1i'VI ilelel'W 1i'Wi1'W'Vli'Vlcf c1'1'1v11r1'W\il) tl1nA (llm'li'W) 

U1l!'VI Ill 1t:1J vi !�'Vl!1elifl 1°1rnf:im'lin tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

U1ll'VI 1'111:1'11:Y� fleJiUm1ci'W tl1nA (:1J'111'1i'W) 
,i dt 

tll 'til'a!!i:l::;!mtl-J�UJ

U1ll'VI !el!�IJ'W'M fleJiUm1ci'W tl1nA (:IJ'111'1i'W) 

U1ll'VI 1tmt11rn1r1rn-;1t nf u tl1nA (:IJ'111'1i'W) 
"' J 

'Vlltll'lfU 

U1ll'VI fleJW'lH'J'W tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

U1ll'VI cliv! elelrli1 tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

U1ll'VI mn1 1r1vl1°1mtwf tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

U1ll'VI G)/-;l!f1eJiU1:;!'V]l'(l'l'lcJ tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 
A. QJ ' � lJ 'a fll 'a 1 ll!'I-UJl fltl il'al-;i

U1ll'VI 'lrvf'l'l'W!�ri�-;! tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

'Vlil-J-Jl'l-l!!i:l::;ill'.61'.iqjUlfll'I 

U1ll'VI 110'.IJ 1'lfi)'VI fl�'W 1t'W!'Weli'i tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

u1i'VI il.n1:1J 1mm{ tl1nA (llm'li'W) 

u1i'VI 1nr11JeJr1 1mneJ{ clim'WeJi� tl1nA (llm'li'W) 

U1ll'VI U\91'11. tllfl\91 (:IJ'111'1i'W) 

u1i'VI U\91'1'1. rl1n1J1rn:;Ni'ir1il1r111�v:1J tl1nA (llm'li'W) 
,;v QJ -=:,, QJ c! 

'VIW1'1-11tlil-;i 'til'a:IJ'l'l'a'VIU 

u1i'VI !AeJ:; 11vrnvh.T:1J nf iJ tl1nA (llm'li'W) 

,e,. cj I ..:h � ,J_ 
11mvm19Jtl1:;neJrnum11-;1'W1u'W«1'W11'W-;1'\Je)-;j-;j1Jfl111-;!'W'W 

tl7'W1'W'l1'W11J 

8,100 

4,000 

34,400 

22,800 

48,400 

7,000 

13,600 

21,400 

33,000 

24,300 

68,800 

266,900 

26,300 

8,100 

10,700 

4,400 

269,100 

rnvri:;'\JeJ-;! 

:1Jrl�7!1'WM'Vl'W 

(1J7'1'1) 

955,800.00 5.13 

955,800.00 5.13 

3,118,500.00 16.73 

638,000.00 3.42 

1,152,400.00 6.18 

1,328,100.00 7.13 

940,780.00 5.05 

566,280.00 3.04 

374,500.00 2.01 

3,459,220.00 18.56 

557,600.00 2.99 

1,294,700.00 6.95 

1,196,250.00 6.42 

410,670.00 2.20 

137,600.00 0.74 

137,600.00 0.74 

3,698,955.00 19.84 

987,530.00 5.30 

1,288,700.00 6.91 

569,025.00 3.05 

428,000.00 2.30 

425,700.00 2.28 

645,840.00 3.46 

645,840.00 3.46 
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fll 'J 11'ff\il--1'J11rn � 1 � IJ\il 11 'W i'l--1 'I'.) 'W l ;m 'J ll\i1 fl� :JJ \917 mJ 'J:; tll'Vl 'lJ eM t1'W TI --1'l'.)'U11 TI� \917 :JJU 'J:; tll 'Yl 'lJ eM e;i \91 'ff711 fl 'J 'J :JJ

A Q.I Q,I d 'li011Tifl'Vl'J'VW

1.i�1'l'Vl 'VlN�1'Wtrn�rn 1vhlf7fl1--ll'Vl'i'l 111t1\il (:JJ117'li'W)

1.J'%'Vl 'i'l�lJl lJlj'U 11lf1\il (:JJ117'li'U)

!fl l'l ! 'W !tl a tl'l W'W !'l'1 fil!tl:; fll 'J �el tl'l 'J

'l.J�1'l'Vl !'il mf 'Vl 11lf1\il (:JJ111'li'U)
.:::,, ll,' d QI ,,,f .:::,,.:::,,,J o Q,I 'l.J'JEJ'Vl !'il.ell'J .\il'l.J!'l.JTI�. �'VlTI\91 'illfl\il (:JJ111'li'W)

ill m 11'lii 1rn:; !l'l iiKru'Yi 

1pihrnmm1m 

'l.J�j,J'V] r11\911--'.l!!el lfl'JB'Wi'ff'Vlj 1llf1\il (:JJ111'li'W)

'llel--111iibu�11rn:;m,Krucri

'l.J�1'l'Vl r11\911--11nm-M (1.h�rnfl1'Vlv) 111t1\il (:JJ117'li'W)

\iltll\il'tHlfl'YJjWiJ !ija-J rn ,el

I fl 11 \il 'J !!tl:; fJ \il tl'l'l1 fl'J 'J a-I Bl '111 'J
&:::I Q/ <=!. ,:::t r/ o QJ 'l.J'JEJ'Vl 'Vl.!0.'lf. fl0'W'lJ!lJ0'J 'illfl\i1 (:JJ111'li'W)

-=>. 01 Q.I 4 -=>. � 0 CV 'l.J'Jl,J'Vl rifl\ilfi'IJllJTI'ff'lf--1 'illfl\il (:JJ11l'li'W)
" V 11a-i'I-Jmnmy 

1m:hr'\'tytm\il--1�'11fi

'IJ�'rd'Vl rn !�lJ 'Vi !�'Vl!10{fl !'lfeif'fot�fi' 11lf1\il (:JJ111'li'W) - W3

'J'.l "1 '1Jlfli'1i)!!!tl\il'1 IT'Ylfi

V V � f ,=,{ 
'tHlfl'l'l'J't'lf.J !:!Hl\il'Yl:;!Uf.JU 

'J1il!�'Wfl'1l'J'I-! ('Jlflll'J1-! l 7,719,030.21 'l.Jl'l'l)

1ll'W1'W11'1-h1J

139,600 

63,500 

45,500 

18,700 

26,500 

36,100 

10,100 

58,500 

7,200 

3,391 

lJl:11'11 IJ�TI'J 'JlJ

('l.Jl'Vl)

1,769,465.00 

1,277,340.00 

492,125.00 

928,210.00 

791,700.00 

136,510.00 

848,000.00 

848,000.00 

965,675.00 

965,675.00 

760,025.00 

760,025.00 

386,100.00 

386,100.00 

18,614,170.00 

26,640.00 

26,640.00 

26,640.00 

18,640,810.00 

'Je)IJ(l:;'l)e).;j
' "' lJTifllM'Wl:l--'.l'Vl'W

9.49 

6.85 

2.64 

4.98 

4.25 

0.73 

4.55 

4.55 

5.18 

5.18 

4.08 

4.08 

2.07 

2.07 

99.86 

0.14 

0.14 

0.14 

100.00 
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fln u 1:1'\il� 11cJu::: ti cJ\il t�'W u �'l'J u 1 i'mi f \il fl� :um:u 1h::: tfl 'Vl'll B ��A m11fl11 :u 

OJ v d .el. 

'Hflfl'l'l'il'lrl'ilA'l'l:::11Jm.l 
., V 

1;!'1-11:rUlty 

A a1 a1 c1 

'lfel'fHlfl'Vl';i'l'W 

\illllA'Htlfl'l'l1/l'l�ll'tt-:JtJ1:::l'l'lfi1'1'1a 

fi'WUll'i 

1i'Ulfll'if11-:ll'l'l'l"I 'illf1\il (JJ'Vil'lf'W) 

1i'Wlfllrnirm1'1'lt1 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 
.=.i, v Q.J d 

1-:J'W 'l'J'l-lllll:::'Hll fl'l'11l'lrl 

u1rl''l'l 111 1gJJ vi n1'1'lt,el':ffl 1'll0f1m'111:Y 'il'1n\il (JJ'Vil'lf'W) 

1Jj'1'J'l'l rl1l1'1l1'i r10f tJ01'J'JY'W 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

1Jj'1'J'l'l 'Jl'lf'.lil'W1;1l1''1/<l 'illf1\il (JJ'Vil'lf'W) 
dt dt 

01 m111a::: !i'IW-:JAit 

1Jj'1'J'l'l 1JJ!'W0f 0'WlffeJft'W'JY'W!!m'l 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

u1i'l'l 16'1mitl'0t1 ijm10'W�mf1�\oli-:i 'illfl\il (JJm'lf'W) 
"' d 

l'llil!'lf El 

1Jj'1'J'l'l 'Jiy;j 00rH1 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

u1rl''l'l 01-J!�fl'lf i:ivli-:iJJ0rn1 'il'1n\il (JJ'Vil'lf'W) 

1Jj'J,J'VJ frU'W'ff'W 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 
.<:::i, QJ ' 91 

u 1m111J mm fl01:r11-:i

1JjrJ'l'l 'lf.fll'J'l/1-:J 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

1Jj rJ'l'l 'Ji! 'W-1 'VW !g'Wlll'U t11-;J !!el'W �fl0'Wl1'fff fli'W 'illfl\il (JJ'l11'1f'W) 

'l"lij-:J-:Jl'Wl!ll:::lllfil'itytJ!ili'I 

1Jj'J,J'l'l [1011 l'li'i:)'l'l fl�'W !g'W!'W0fi 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

u1rl''l'l u.n1JJ 1m110f 'il'1n\il (JJ'Vil'lf'W) 
v v .<:::i, v G 

'l"l\lll'Wl01:r-:J'Hl'iit'l'l'i 'l"IEI 

1Jj'1'J'l'l 0:JJ\ol::: fl0fU0!'J'li'W 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

u1rl''l'l 1'1l'W'l'li'r1iwm1 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

1JjrJ'VI !\il0::: !!Wrl'VJ'WJJ fl7U 'illfl\il (JJ'111'1f'W) 

1Jj'J,J'VJ \911J1J1;11!0'1f!0 r10f U01'J'JY'W 'illfl\il (JJ'Vil'lf'W) 

..:::.. C:: r .eQ ,::,, ,,&
'VI JJ1 ti! 'VI \1) U 'J::: fl 011-:J 11 fll'J l-:J'W! U 'W l1'1'W 'Vl'W <l '1J 0-:J-;J 1J fll'J !-;J 'W 'W 

'il' 1 in 'W 1-nh t1 

9,800 

11,400 

33,000 

13,100 

51,700 

39,100 

75,400 

29,600 

32,900 

19,400 

36,200 

22,500 

56,400 

14,500 

30,700 

11,300 

350,100 

112,300 

(lJl'l'l) 

3,496,700.00 

1,729,700.00 

1,767,000.00 

1,855,915.00 

739,200.00 

822,025.00 

294,690.00 

2,327,210.00 

1,505,350.00 

821,860.00 

4,081,160.00 

2,249,600.00 

556,010.00 

1,275,550.00 

1,041,640.00 

713,140.00 

328,500.00 

1,012,148.00 

243,648.00 

768,500.00 

3,333,601.00 

650,840.00 

703,425.00 

1,505,430.00 

473,906.00 

14.27 

7.06 

7.21 

7.58 

3.02 

3.36 

1.20 

9.51 

6.15 

3.36 

16.66 

9.18 

2.27 

5.21 

4.25 

2.91 

1.34 

4.13 

0.99 

3.14 

13.61 

2.66 

2.87 

6.15 

1.93 
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fll'.i !! ff \ii� J 7 l'ltl::: I� l'l\il 11u ti �'VJ l,! 'l <ff rm\] \ii fl� IJ\ll 7 IJ iJ J::: !fl 1'1'\Hl ��\ll tl'T\1 m J IJ 

A w QI "' 'l/el'l1rlfl'Vl'.i'l"ll'I 

1.J1'hl'Vl 'Vllellfllrll'.111-11 'Viel Ulf)\PI (IJ'l1l'l/1-!) 

1J1'hl'Vl m��1mrn::: rn 1 vhlf 1n1-:i1'Vl'l"I tl1n\PI (IJ'l1l'li1-l) 

u1rl''Vl '1"11m m11-1 tl1n1P1 (1Jm'li1-1) 

l'Ylfl tu 1 'tlatr1'.itr'l-l!'Yli'l!!'tl:::m'.i�flm'.i 

1J1'hl'Vl !!el\Pl171-l'l101-l 1 'l'H l'lielflff Ulf)\PI (IJ'l1l'l/1-l) 

1J1fll'.i!'ll'l'll:::ft'il 

1J1rJ'Vl leJff1eirniru Ulf)\PI (IJ'l1l'l/1-l) 

!)fl-3'Yl'l-l'J1:1Jfll:T-3'1171:IJ'Yl1'1'1�!!'tl:::!lfl,J'Ylfo�!'�flfll'j'f1-;j'Yl'l-l1'1-1fll:T-:J'l171:IJ'Yl1'1'1� 
. . 

'Vl1ff�l�elf11'HN'l'J1-l11-lff'Vllifll'.il'l!leli1-:J'11711J'Vl1'1"1tlmm1'l/ 

fl'tllf fttll!l'Yl1W� 10:iJ rn ,fl 
QJ � Q..I r! ' !11 fltr '3'117'.i :iJ'Yl'.iwmrn::: !lfl tr'.iH 

1J1'hl'Vl eleltl� 01-ltl'1u{ �mmei1.hlJ'm1 Ulf)\PI (IJ'l1l'l/1-l) 
v QJ d q 'J1:IJM'tl!l'Yl'J'l'l£l'il\Pl'Yl:::W£J'I-I 

'J1:IJ!�'l-l'tl'3'1'J'I-I ('.ilfll'l'J'l-1 24,943,036.17 'I.Jl'YI) 

11 m 1.J m � u 1::: nei mum 11� 1-11 � 1-1 ri11-111� -:i '11 ei-:i-:i u m11� 1-1 d 

Ul'U1'1-1'11U11'J 

29,300 

171,100 

37,300 

5,400 

39,700 

137,000 

58,600 

(1J1'Vl) 

4,337,915.00 

2,212,150.00 

1,847,880.00 

277,885.00 

1,144,800.00 

1,144,800.00 

371,195.00 

371,195.00 

1,246,700.00 

1,246,700.00 

247,292.00 

247,292,00 

24,496,276.00 

24,496,276.00 

rnm1:::,rn-:i 

1Jr1�1111-1r1-:J'l11-l 

17.70 

9.03 

7.54 

1.13 

4.67 

4.67 

1.52 

1.52 

5.09 

5.09 

1.01 

1.01 

100.00 

100.00 
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liJ" 
,; 

-:ill'J Lrlrl'0f1L1Jl'J 

TJ:J.J-:ill'Jl� 

r11'l��ll'J 

fllTI-:i-:ilJL 'Wl'JlJfll-:i 11 rlfll-:i 

' "" " ,I 1 ;1'111i-:i-:ilJL'Wl'JlJ��Ul:INl:11J1:; l'J'lf'W 

' "" "" 
1'111i11 lJI 'W l'JlJ 'W1 l'J'Vl:; L 'I.Jl'J'W

fllTI-:i-:ilJL 'Wl'JlJi'lf115'1"l 

miii�uM 

liJ " ""' 

-:ill'J Lrl'illflfll-:iM'l')'Wcy'VlTI 

11vm1n1 l 1( 'IJ 1r1V1'W)b1'V1TI 'illm�u M'Vl'W 
q q q 

11vm1n1 t 1( 'IJlrl'l'J'W )cy'Vln�inri �u 'illm�u M'l'J'W 

1ll'Jfl11fll l1cy'VlTI�cJs;j 1liinri�'W 'illm�'WM'l'J'W 
o llJ  .o:::\ ,::::,, ,d_,::::,, ,J d.llll!Jl,::::,, ,J 

TJ:J.J-:ill'Jfll-:ifll i -:i ( '1J 1rl'l'J'W)ey'V11i'il7m-:iu ris;l'l'J'W 'VlLflrl 'IJ'ULLl:l:;'V] l'Js;I LlJLflrl 'IJ'W 

fll-:i rvilJ �'W( rlrl l:l s;!) l 'W ft'W 'Vlr'l"l tley'VlTI'il lflfll-:i ¢[ lL'W'W s;j l'W 

, I ""' ?I • di ""' ,J 11mmtt1,J1J1:; nBm'I.Jn 11 i-:im lJ'W n1u11u -:i '1J B-:i -:ill m1 i-:iu u 

'Vl:JJll'J!'l1\,) 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

500,750.41 

2,271.87 

503,022.28 

416,682.54 

6,146.01 

12,982.08 

35,000.00 

340.78 

1,100.00 

472,251.41 

30,770.87 

'I.Jl'Vl 

(4,534,125.77) 

1,368,539.96 

(3,165,585.81) 

(3,134,814.94) 

2562 

820,558.85 

8,127.28 

828,686.13 

652,231.54 

11,013.94 

22,100.70 

35,000.00 

119.53 

1,100.00 

721,565.71 

107,120.42 

74,296.07 

789,138.15 

863,434.22 

970,554.64 
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flel-:J'Yl'W!iJA'Yll�IT tt'W'Yl'W 
. . . 

-:J1J!!ITA-:Jt1l1!'U�f.J'W!l'Ufi-:J�'W'Ylf'V'l�ey'Ylfi 

1Jl'l-lf1JUi'WeyA1'W� 30 'V'l�f1�t11f.J'W 2563 

fll'j I �:u t'W ( ft\ol M) 'l 'W ft'W 'l'li''V'l ViJ''l'lTI'illflfll'j � lrW'W -:Jl'W 'l'W 'J":::'Vl17-:JU

'j l!'J M ft'l'lTI 'illflfll'jft-:J'l'l'W
' ' 

1 l!'Jfll'j n1 L 'J° ( 'l1 ll'l'l'.J'W)iJ''l'lTI�tnl'l t'W 'ii 1m1'W a -:J'YJ'W

'J°l!'Jfll'jfll "lrn'l'lTI�cJ-:j "lJ.Jtn\olt'W 'illf111'Wa-:J'l'l'W
' ' 

fll'J° 1 � :u t 'W ( a \ol a-:i )iJ''l'l TI 'l 'W ft'W 'l'l i' 'l"l ViJ''l'l TI 'ii 1 n fll'J° � 11 i'J 'W-:J l'W
..d. Ji . d 1ft 9/ru g/� 1 q , ,:::1 fll'j !'V'l:U '\J'W( ft\ol M)'\JeN'l'l'W 'l'1 1\olrn 'ii lflNtlel'Vl'W 1!'Jft-:J'l'l'W 1m :::'Vl 1Nil

' 'IJ ' 

:ua rirntl1va-:i'l'l'W � '\Jl!'J 'l 'W 'J":::TT11-:iil
'IJ ' 

J,J af17'Vl'W 1!'Jft-:J'l'.)'W �i''l.J'iei fi'W 'lm:::TT11-:iu

fll'J°ft l'l Mfl'l'lTI'\JeJ-:J'l'l'W � "l�i'm 1nN'� eJ'Vl'W 1va-:i'l'l'W
'I 'I qJ 'I 

fll'j ft \olM'\J e)-:j ft'W 'l'li''V'l ViJ''l'l TI 'l 'W 'j :::'Vl17'11J

ir'W 'l'1 i''V'I vey'\/lTI�'W u

fl'W '\/1 i''V'I vey'\/lTI'l.Jmvu

fll 'j I 'U� !'J'W!! 1J ft-:J 'lJ 0-:J 1l l'W1'W 'H 'W 1 !'JM '\/1 'W

(J,jftfll'Vl'W1!'Jft::: 10 'l..ll'\/1)

'Vl'W1!'JM'YJ'W ill l'W�'WU

mn : 'V!U1!'!M'YJ'W�'\J7cJ'lm:::TT11-:iu
' . 

Q/ I d. OJ dd � 9 I :;ii 'Vlfl : 'Vl'W1!'Jft-:J'l'.)'W'\/lrn'lieJl'l'W 1m:::TT11-:iu

'H'W1!'JM'YJ'W ill l'W'Uftl!'JU

,. I � �I I ,::2 <:::c\ � 'Vl :u 1m 'Vl \9,ju'J° :::n eirn'U fll'J° 1-:J'W! u'W ftl'W 'Vl 'W-:J 'lJ 0-:i-:i'l.J fll'J° 1-:J'W'W

'l.JT\/1

2563

30,770.87

(4,534,125.77)

1,368,539.96

(3,134,814.94)

3,720,462.60

(5,755,835.48)

(2,035,372.88)

(5,170,187.82)

24,731,309.48

19,561,121.66

'Vl'W1!'J

2,440,525.5846

408,763.4030

(659,778.1549)

2,189,510.8327

2562

107,120.42

74,296.07

789,138.15

970,554.64

7,112,539.74

(11,015,403.97)

(3,902,864.23)

(2,932,309.59)

27,663,619.07

24,731,309.48

2,787,432.2015

707,150.8165

(1,054,057.4334)

2,440,525.5846
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flMl'Jt!!U�'Ylll:IIT �U't:JU 

-:l'1Jf11:;;!m!�UIT� 

fll'li,rJJUiuey�1U� 30 'W�ft'.ijflltJU 2563 

m:;;um1'W1:W1'il1fln'ilm"J:uefi11il'W,nw 

fll'j" l�:IJ�'W( fl rrn-:i) l'W ff'W 'Vlfwv-q'VITI 'il lfl fll'Jefi ll'W'W-:Jl'W 

tl 11J fl 'J:;; 'Vl1J fl l'i 1 � :u t'W ( fl 191 fl-l )fl'VI n 'l u tr'W 'Vl fw cJft'Vl TI 'il 1 n fl T:i \Pl 11 il 'W -:i TW 
q q 

'l '111 �'Wl1'Wfl\91-q'VITI 'Mm'il lfl(!, .rt tllw)fl'il mn1 efi ll'W'W ;Jl'W 
"' "" 

fll'j"'JieJl;J'W fl-l'l'.)'W 

fll'J'UlcJ!�'WM'l'.)'W 

,d J' 9 ,J, � ,J, 
fll'J l'l"l:IJ 'U'W !'W clfl'Vl'W 'illfll-l'W 'U'WNb1111:l� \91 el fl!'l.Jl'J 

. 

d J'9 ,J, =. fll'Jl'l"l:IJ'U'W !'Wclfl'Vl'W 'illflfll'J'UlcJ!·;l'W M'\ll'W 
• q 

d. J'  9 ')} 1/ .J =. fll'J l'l"l:IJ 'U'W( fl\91M) !'W! 'ill'Vl'W 'illflfll'J 'liell-l'W fl<l'\ll'W 
q 

,d,¾ Ci} ')}  ,J, 0.JJ� I 

fll'J l'l'l:IJ'U'W( fl\Plfl <l) ! 'WI 'ill'Vl'W 'illflfll'J 'J1J'liel fl'W'Vl'W11'Jfl<l'l'.)'W 

fll'Jcl\Plcl<l 'l'Wrll 'l ;�ll'JrfN�lcJ 

"' Ji  9 "'"" 1Jj9J9J ' fll'Jl'l'l:IJ'U'W(fl\ilfl<l) !'Willlll<l'W !\i1fll<l'illl'J 
. ' 

fll'j"c)\i)fl-;J 'l'W'l-'l'Wff'W �'W 

J'll'Jfll'J( fl 1 i 'J )'Ul\91'1'.)'W-q'Vlli�lfl\91 t'W 'il lfll�'W fl<l'l'J'W 

rnJfll'Jfll i rn''VITI�cJ-:j il--ilfl\Pl�'W 'illfll�'Wfl<l'Vl'W 
q q 

l�'W fll'lfl'VITI 'M:u l'illfl fl 'il f)'j"'J:IJefill'W'W <l l'W
q 

m :;;u m1u ft\91 'il 1nn'il m"J:u 'U\Pl'Vl 11�'W 

fll'J'UlcJ'Vl'W1cJMVJ'Wl'W"J:;;w;h-:iTI 

m"Ji'lJcilei fiu mJ 11'JM'l'.)'W 'lu 'J�'Vl -·,h-:iTI 

11'W i:rn-q'VITI'l � tlt'W fl 'il f1'JJ':IJ 'U\i1'Vlll�'W 

11'WNlf1'1i'W lrrn 1'V1:1J�'W( fl \91 m)-q'Vln 

11'WN1fl1i'Wlm'J rn 11-Jl'i''WTI 

11'WN7f11i'Wlrrn rn 11-Jtlml'lTI 

, I "" �I • di "" ,% 'Vl :IJ 1 cJ! 'Vl \9J1J 'J:;; fl el'lJ ;J 'l.J fll'J I ;J'W 11.l'W ft1'W VI 'W <l 'U el <l <l 'l.J fll 'JI <l'W 'W 

1JTVI 

2563 2562 

(3,134,814,94) 970,554,64 

(24,414,084.70) (23,783,360.20) 

27,103,964.89 26,748,210.42 

(4,904.49) (31,469.01) 

(110,657.61) (133,209,85) 

(162,858,76) 257,635,11 

(1,003,795,95) 1,003,795,95 

(11,391.34) (4,128.24) 

(62,97) 119,53 

(373.65) (92,54) 

4,534,125.77 (74,296.07) 

(1,368,539,96) (789,138,15) 

1,426,606.29 4,164,621.59 

3,720,462,60 7,112,539.74 

(5,755,835.48) (11,015,403.97) 

(2,035,372.88) (3,902,864.23) 

(608,766.59) 261,757.36 

1,502,559,64 1,240,802,28 

893,793,05 1,502,559,64 
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tHMlJ'l,l!Uf fl'll�ff �'l-,lfl'l-,I 

$1 ""'- ""'o CV 

'Ile! lJil'l'l Nl1l'Jl-:l'l-,l 't'Hflrl t)! 

J:r1'11f1JiJimJ'f fl'I-!� 30 Wql'f\JfllU'W 2563 

'll'!ll,jl1Nl1fll1\>1ll'W'!Nl'W (�ffl'!'U'll'J) 

J.ll1fil'l11-i11'1l1.:JVJ'Wi�lJl!)fl 

1w'1il('lllfl'VJ'W)Ulflnumrnl'l-:i'l'J'W

1ll'l'1il('lll\il'VJ'W)Ulflfll1l1s'VJ'WlJ''YlTI * 

jll'Jfll;jfll h('lllfl'VJ'W)lJ''YlTI�ln\iltm1m1'Wl1.:J'l'j'W ** 

171'lfll1 n1 h ( 'lll\il 'VJ'W )lJ''YlTI� v.:i 1.l I n\il tm1 m1u l1, 'VJ'W * * 

171'1 l ii( '\Jl fl'VJ'W )�l fl fl U fl rnJM 'VJ'W J,i1..1

J.ll1fi 111'1..1 'Y1 f mf ey'Yl TI iJmcJll 

Biel J lfll'W '\J!J .:i fll l;; ( '\Jl\il 'VJ'W)lJ''Yl TI�!) J.ll1 filff'W '11'.i VlcllJ''Yl Tit111 'il � l'J1:t'l117.:J 1J (%) 

lJ\el 11ri11..1 m.:i m111u � ffll'ltl.JUl1:t 'll'v J.ll1 U-:i:tfl!l11 I �rn� lJ �ftll'ltl.J 

J.il1ri1il'1..1'Ylfvi�·ey'Ylnul111J1l (immn 

lJ\el-:ilfll'W '\J!J .:Jftl 1 i'�ll'J-:i'llJ �!lJ.ll1ftlff'W '11'.f Vl cllJ''Yl Tit111 'il �l'J-:i :t'H 17.:JU (%) 

J1e1-:;1ri11..1 'll!l.:i-:i 7l'J l ii u1 mm l1-:i 'VJ'W-:i1lJ�!ll,Jl1ft7ff'W 'Y1 f VlcllJ''Ylll

rl'1m�cJ1:t1111.:iu (¾l
. . . 

lJ\el 1lfl'l'W '\J!J .:J \J l'W 'l'W t111 'il �l'Jcil.:J'W l'H'W fl'lJ!l.:Jfll-:i 'll0 '\Jll'Jl1'W l1.:J 'VJ'W 

1:;;1111-:iU�!lJ.ll1filff'W'Yl'.iVlcllJ''YlTit111'il�l'Jj:t'J117-:iU (%) ***

'j/ .d � 'lJ!ll;jl11VllJlfllJ 

• r11mruu1fli1mu111-i1cJ�llTnii1mni'1rl'11'il�m:m11-:ii'.l 

ffT!11111Ji'Wey\il 

1'WV1 30 Vl(]l'l;flll'J'W

2563 

10.1336 

0.0135 

(1.7375) 

0.5244 

(1.1996) 

8.9340 

(16.10) 

19,561 

2.43 

2.58 

306.13 

2562 

9.9244 

0.0360 

0.0149 

0.1583 

0.2092 

10.1336 

3.18 

24,731 

2.37 

2.72 

172.93 

11l'Vl

2561 

11.3736 

(0.0205) 

(0.2008) 

(1.2279) 

(1.4492) 

9.9244 

(13.56) 

27,664 

2.40 

2.21 

353.53 

** 'll'vrn:1�0Mii1cJ�-:;w-:i1mm '1.l1\:l1..11 uiu V1l'l'Ylrn�cJ1nu n11m11 u�cJ'WII iJii-:i 1 \ilcJJ1lJ'lJ1J-:i1ll'JflUfll 1 rn�!l'lll\il'Yl'W 
� ' 

d.c::,. ,,!9 t ,::i d , -X_ 1 t.J IQ.I v Ul fl flUl1-:i'YJ'W 'Yllfl \il '\J'W 1 'W-:i :t'H 17-:i iJ l'W !J.:J Ul fl'l/1-:il 1l17'1J!l-:i 1 ll'Jfll-:i 'li!J '\Jl l'J'l-l'W 11'Jl1-:i 'VJ 'W 'W 'W '\J'W !J �fl11 fl'lllJ N'W Nl'W

'lJ!J-:i 51fll\l1 l17 \il '\JeNl1'W l'l.:i'l'J'W I 'W 5:t'l117-:i1J

*** "li.ium1rn1mhflli'Wll'm lll1:t11'Wl11'VJ'Wl'Wllf1irt1.Jtl.Jlli'11u lll1:tfllj�!J'\Jll'Jl1'Wl1.:J'l'j'Wll1'0-:i1\:lm1cJfll-:i�!J'l1�!J

'j) � d O a., 0 a., llj I � � d a., d d. llj V d ,d a., d r, I ..Ji ';:11 **** 'll!lJ.ll1'117-:ifl1m'W'Yll1'lfltl.Jl1'711-:il.N1\il 2560 1JJmm1t11 rncJ1J1 '111'111 fl11D!l'W'l 1\il11.rn-:iu1nmvm:tl'J:tl'll1711tl.J'l!ff'W m111m1J 

0 Q.I i I a., d m11rnn\il\lNumu 'Y1

20 'll'W'llfllJ 2559 fi-:i

10.0000 

(0.0666) 

0.4530 

0.9872 

1.3736 

11.3736 

20.18 

21,721 

2.13 

1.50 

460.66 
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nei-.1Y1'k!1u�mii� 11'k!'Yl'k! 
q q q 

'!-Urn.I! 'rlf!1.h::: mm-:iu m1 !�'kl 

1. ii'n11ru:::'Uei-.1no-.1Y1u1u�mii� '11'k!'Yl'k!
q q q 

\lH'll\il'fiafl'YlfVlcJ ("fl.ft.\91.") 1rlel1'Wvl 20 TI'l-nlfllJ 2559 lJ1ll'Wl'Wl1'W'l'J'W'illil'Vl:;;!Dl'J'W 2,000 i1mn'Vl (!!'U..'.ll�'W 200 �l'W

'H'Wll'Jm'Vl'W lJflriTl1'W11'Jft.:'l'Vl'Wft:;; 10 'l.Jl'Vl) 'l.J1IJ'V111afl'VlfVlcJ'U\ilf17'.if1el.:'l'\il'W '\ill�ft 1llf1\91 ("'l.J11'J'Vl'U\9lf17'.i") l�'W�'U\9ltll'.i
<l 'U q q QJ 

mM'Vl'W 1rn:;;Timm1m.:'!rl'�omw1 i1n191 (lJ'l1l'li'W) 1�tJ'WlcJ'\il:;;1iJcJ'Wmbl'Jm'Vl'W ililcJilTimr1nm.:i1'\ilV1 i1n191 (lJ111'li'W) 
'I q 'I q q 

91 "' "" "' "" 
'l "' "' .. ' " I "l "" "' "' .. d � '1' ::Ji �" f '1114ftl:UUJ'UD..'.l'l.J'.ilJ'\il'il\9l'Vl:;;!'l.Jl'J'l-J 'W\llftl\il'Y!ftf1'\il'.i'VWll'l1'11J'.i:;;l'\ilft' '\ill'J!W:;;/'11'.iD \llftl\il'V!ftf fVl'.iVll'J !DlJ ID !el !lill'JllJ'W !lJ

' u 

l'W a f)'hj ru:;;v\ ri .:'lvrn 'ltt f)e) .:'l'l'J'W ll net exposure l'W \91'.ilftl'.i'VJ'W ilil l'J!u � ell m O'l.J1J'U'tjfli1:uu' el l'Jfl17f D l'J[l:;; 80 'UD-:JiJflril 
I 'j} I !J/ I 

'Vlf 'Ill cJ�'l-H1''\il TI 'lJ eJ-;Jf) D .:'l'Vl'W L 'W fl1'1-.!'n !'YI �D f1 D .:'l'\11 'W D l'ilM'\11 'W L 'W \91'.i lbll'.i 1111-:J'Y! U \91'.i lftl'.i fi.:'1'11 U fi.:'l'Vl 'W 11'W � lf1 
q q q q q 

'11'W 11'.Jft.:'1'\il'W 'UD-:Jf1D.:'l'Vl'l-J '.illJ�.:'I f1 el.:'l'Vl'W D l'il'\illli'.if1'.i'.ilJ tll'.i ! tttlm arrnf 'Ill cJ 'Y!'.foli'.i f1'.i'.i'.1Jtll'.i�O il'l l'JllffUJ illl'Ull'J�'l-J 
q q q q q C.I CJ 

DLJl.:'I L\91 elVl.:'1'11�.:i 111e1'Y!mcJDLJl.:'I 1� \llllJ�ftTUMl'W f1ru:;;m'.ilJt77'.i n.i:1.\91. n111u1i1111o 'lttr111rn�'W'liel'l.J 

"''1' �•• ""o''I 9919/c! ' f1D..'.l'Vl'W:U'W !l'J'l.Jll'J !lJ'illl'J!.:'l'l-J1Jtlvrn !'11Nt1D'Y!'W11'JM'Vl'l-J
' "' ' 

d V O ai_ 2. 111 W 'Yl fl11 'ii fl 'Yll .:'I 1J fll 'J ! ·.'.l'W

.:'111 f) l'.i t�'I-J'U D .:i fl D.:'I 'l'J'W '\l \91'\il 1tu \911:iJlJ l\il'.i i l'W f17'.i '.ill'J.:'I l'l-J 'Vl 1--1 f17'.i 11u '.illJ� .:i f17'.i �fllllJ 11ft :;;u'W 111 B'!J�'Vl 1.:'lf17'.i 'Ut\J ;vi

111:;;tllft'! {11911'.Jftflll'lil;'Jll'!Jt\j; 1vle1 'ltt!�'l-J t11\9lllJ'!1aflf11'.i1Jt\j;vif me1.:i'vZ1111'UD.:'111'.i:;;!'Vlft'!'Vll'J 'W elf1'illf1�'1'l.Jf11'.i!1'W

M il'l'Yllt'W\illlJ'11af11f1ll'Vll!ft:;;'.i1111'l.J'l.J�f)l'fi'W 191 'l'Wm\i'l'.i'lfl'Wf11'.i1Jru;u 1J'l.J� 106 11ei.:i "f11':i'!JUJ;ftl'Vl f'l.Jf1'ilf17'.ivi
cu � CJ u 

0 .:::i. .«::'.I. 9/ \9lll'W'W'li'.ifl'illu'Jlll:;;\ill'Wf11'.ift.:J'Vl'W"
q ' 

.:J'l.Jf11'.it�'W'UeMf1el•nJ'W M<D\91'\illl�'WJ)l'lfl ! 'Vll'J 1rn:;;lJ'Y!'W11'J11'W\l11ll�'W'l.Jl'Vl t.:im'.i 'U\91'\ill.:]'l.Jf)l'.i 11'W \91..'.lf1al1!�'W 111mlJ 

1\llt111 '.i :;;i1 .:ir1 'lJ eJ.:'lf17'.i <U\91'\ill'.i 1cJ.:i1u 'l'W 111 :;;rnft' i-n!wvle1 m1:iJft:;; \911f1 'Uel-:J��l'W .:i'l.Jf17'.il�'W� "l:uYi''W!fll'Jfl'l.JmrJ 7 l'Vl cJ 
' "' ' 

flM'l'J'W 1� i \91 'Yl 1.:'111 f11':i i�'Wu '!J'l.Jmm5.:in1111�'W 1 \91 l'JII 11ft 'ii 7fl.:'l'l.Jfll'.il11-m '!J'l.Jfll'hll l 'Vl l'J 

f17'.i111:;;mft''l im\91 H' l'W f11'.i '.ill'J.:]l'W 'Vl 7--1 f11'.i l�'Wvl el el mrn :;;11f 'l.J11'.i .:'I 'l 11:u 

m\il1jj' 7'\.l n 1n 11'.J.:i l'W 'Vll.:i m'.i 11'W vi el el mrn :;;11 f'u111 .:i 'l 11:u�1�:1JiJ Nft'!J.:ii1.J 'l ii 'W TI11 'il 'il'!J'W 
" ' ' 

'!J--1 r)'l.J, ibh'l1 f 1.J.:i'l.Jf11'.il1'W viiinl'l.J'!JUJ;l�lJ l 'W '111 el'\1 a.:'!1'\.lvi 1 lJ f1'.ilfllJ 2562 lJl\91'.ijj'l'\.l f11'.i'.i ll'J.:]l'\.l mrnm1'W i.:i na11 u " 

':J}a., QJ -"':{ Q/ 9/,:::::! J J 9},::;:\ 1f I ,:::;:{ a., .::::,, I 1191rnm111rn111-rn '.i el 'il \91 ! '11:IJ 'U'Wl'v'I ei i'Ylrn'W el'\171'\il 11'\11 l'J:JJ t1'l.J:JJ1\l1Hl'Wmn1cJ.:i1'W 'vrnmm'W '.i :;;'Y! 11.:ill1:;;rn ft' 1\911'.J 
' " 

ri1'W 1 'YI aj1�'W f17'.i el TI'l.J 71'.J 'l tt 'li\9ll 'il'Wl�cJ1n1.Jn'l.J5'!J�'Vl 1-:i f17'.i'!J t\J;lrn:;; fll'.i 'ltt11 'W 1115 '!J�'Vll.:'l 'Ut\J ;n1.J rj1 i':JJ 7\91'.iil'W 
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3. 

�.,:imm11'W fll'J'J 1c.1.,:i l'W'Vl 1.,:im'J 11'Wu U'l.J '11,nJiJ\?l.,:il 

m\9l'J <ul'W mn 1c.1.,:i1'W '\111.,:i rm 11'W/ 
tj � 

fl l'J\91!'111:IJlJl\ol'J'ul'W mn lcM l'W'\111-,'.J fll'j 1-,'.J'W 
d 
m.M

m\9l'J!l'Wfll'J'JlcJ-,'.Jl'W'V17-,'.Jfll'Jl1'W uuuYi 1 

m\9l'J!l'Wflln1c.1.,:i1'W'Vll-,'.Jfll'Jl1'W uu'lJYi 15 

fll'J�m1:1Jm\9l'J!l'Wfll'J'J1c.1.,:i1'W'\111.,:inm1'W uu'lJYi 22 

f11'J'Wl:J.Jl\9l'j !l'W fll'J'Jll:Ml'W'Vll-,'.J fll'Jl1'Wm 'l �l �'W !'If .:imn 

'JlcJ i; 'illnftruru1�'1'17f1'l.Jrl nl1 

' ' 9/ 
'illc.lrl'N'Vl'Wl 

0 0 � 

f)l'J'W llJl\9l'J!1'W fl l'J'Jll:m'W 'Vl 1'1 fll'J 11'W \9)-,'.j fl� 11:lJlt) el'Ui] u�l iiJiJ Nftfl'j:;'V)'jjell:Jl-,'.Jl�'W irn:;rl1r1 qi� el-.'.l'l.Jf)l'J t1'W 'IJ el-,'.Jflel-:1'1'.) 'W 
V 

flm.h:;mfl''l�U'Wl'U�U�m:iuru:il-rl111�'l.Jf)el-,'.J'V]'W'JllJlrn:;flel<l'V]'Wftl'Jel<ll�cJ-,'.j:il-'\"l 

1rlel11A 26 TI'W 17!'1 :IJ 2562 fl. ri. \91. M'l 11'!'111m�mrn rn1 m'lli]'lJ�'Vl7..'.l'lJqJ:il-ih11 �'l.J f1el-,'.J'l'.)'W'J 1:1Ju ri:;flel·:!'l'J'W ftl'J el .:i 
9,/ T I T r 

l�i:J<l:il"'l'l Yi'll 'J:;fllfl''l �i 
\Pl i:Jrl'lJl!'l:IJ'IJ1rd'Vl'TI\P1 fll'J M'l'.)'W 91.:i 'l rf�eltliju�n'l.J-.'.l'I.Jfll'j t1'W fll'Vl �m el'IJ'j:;1:J:;l li'll'lJt\(ivii'hi

'lm-i1elm1.:i1'W� 1 :JJm7!'1:IJ 2563 

JI1'!.l'W it1mt1m1uru;�ihY1ru 
• u u 

OJ Q,/ ,I ci, d d d,::;:1 )/. I QI 9) ' ,=:,:, i 9/ ,,g 
11 M'Vl rn c.1 'il \Pl 'Vl :;1ucJ'W'l'1111 'W \9l'J ln'l'J'l'.)'W 'Vl:IJ\91 m \P1'15el 'll 1c.1!'l M '1 'J el '1 m II fl \Pl .:i \?11!'.llJ ri !'11Q\9l 1i'J 'J :i.J \Pl c.1 'l 'lf'i 7!'11'15el 

V ' 

'Uli:J!'I � -,'.j �11J'IP1 'IJ el-,'.Jl'W vi11P1t1111'W rl-.'!'l'.)'W 

Q./ QI c(lJI I ,:::::! d �I d \I( 1<:::l J. QJ 91 I .:::. d Ji 
'11 rlfl'\11 '.i'l'l l:J l:I.J'il \Pl '\11:; I 'lJ 1:J'W '\'lllJ'W \9) 'j ln'l'J 'l'.)'W '\11 l:IJ:IJ \9l TI1 \Pl "liel 'Ull:J'J el-.'! rn ll 11'\?1 '1 \?111:J:J,j rl !'11Q\9l 'li 'J 'j:IJ 'Vlil 'J :;mru 'U'W 
i g/QJ ,:;5! .:::. ,=:,,_ 91 

(,11:J� 'il \Pl fl l'J fl el-,'.l'l'J'W '15..'.l'V'l 'ill'J ru l'illflfltll'W:;'\111-,'.J fll'J 1-,'.J'W 'IJ eM �el el fl\9) 'j lftl'J 

fll i rn1el'lll\P1'Vl'W fl'l'lTI� cJ-,'.j i:iJ1n\P1 t'W 'illflfll'JiJ�'lJ:IJrlfll'Uel..'.ll1'W M'l'l'W M1�'W:1Jrlflll:J�11i'j'j:1J'i):;fur'lmun1 i'J 'lll\Pl'Vl'W 'ill 
q q <lJ q <lJ q QJ q 

1'WYi11P1fl111'W M'l'.)'W 

'Jl!'l l'Vl 'W 'Uel'111'W rl-,'.J'Vl'W � � 1ml 11:J 'l rnt11m � 1:J�1.:iJ 11111' f) 
0 0 

� 9/  �9/ • 991• fll'J'J'l.J'J'Jll:J l\Plllrl:;!'11 l'li'illc.l 

tq j/ ,1 ,:!:! d l/J ')) ,/ 9) i O ,:::9 .dl: Q.I d 'J} ,=:,,_ 
'J 11:J l \Pl \Pl el f)l 'l.J i:Jfl el I 1J'W 'J 71:J l \Pl \911:IJI fl ru 41 !'I '1 m.,:i \P1 l:J!'l l'W-.'! tM eJ \91 'J 1 NTI \9l el 'IJll'Vl 'W 'Vl ll'Vl 'il 'J '1 

, q 9J, Q.J 91 d 91 
!'11 l'li'illl:J'J'l.J'J\9ll:IJ!fl'fil41M!'ll'1 
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flel-;l'l'J'I-Hft!'Jillill1'W'M\917:lJ1h�:lJ"H't'J'hl�lm'illml!'J'Ml'llmJ7\9117 40 (4) (fl) l'Wel\911lfel!'J1:1� 15 'IJe)-;l'JlcJ'Mnei'W'!1fl 

'Jl!'J'ill!'J 

m11 �\Pl 1:1 cJvlu 'il 1m�mnh �mrum1'Vl1-;11J ru; 

l'W fll':i 'O fl'Vl Vl1J fll':i 11'W 1 ttl�'W l tJ\917:lJ'Mft flfll':il.JUJ;� f 1J m-nZ1 i,tJ Nl!'J1J1'l11':irr e)-;j 1 �\Pl1:I !'J�U 'illW� fll':itJ':i�:lJlfil fm 
" ' 

'l11:11v1h�m':i �-;1i'h-rnm�'Vl1Jri el i 1m'W 11'W �1�v1'1Y ei-;1n1Jft'W 'Vl"J'JII! 6 ttl ft'W ':ilcJ 'lr/{ fi 11 ��l!'J 111;1 � fll':i 1tl m1:-w'1Yel:JJ ft "' 
d Q./ ,=:i. Q./ r/ �� d ,=:i. JI eS d ,=:i. JI � I ll) O .d l/) 9/ 

lfl!'J1fl1Jfl'W 'Vl':i'JII! mrn�'l1'Wfl''W'Vl ell'illfl\PI 'IJ'W '!i-;IN1:l'Vllfl\PI 'IJ'W 'il':i \lel l'il!l\9lfl\911-;I l tJ 'illfl'ill'W 1'W 'Vltl':i�mru fll':i n 

fll':i 1 �� 1:1 vvlil 'illl 1:1 �fl 7':itJ ':i �:JJ 1ru fl 7':i t 'W fll':i ,o' \Pl'\117.:J 1J fll':i 11'W 'il� '1 "1f 1Jfl 7':i'Vl 1J 'Vl 1'W el cl1-;1\ii el 1� ei-;1 fl 1':itJ f 1JtJ 1�:JJ 1ru fl 7':i 
Q.J d,  w � l � d w d.� 3J tq  

'Vll-;11J'qj'b''il�1J'W'Vlfl l\Pl!'JT!lliJM'W'Vl'W'\11!1J'W\9l'W 1tJ 

1Jl'Vl 

2563 2562 

'IJl\Pl'Vl'\.,l'illflfll':i1:l-;i'Vl'Wfl'VlTifl�fl:lJ (li:JJfl�fl:lJ 20 TI.Fl. 59) 
' ' . 

o lfJ e..d a. Jf ,=:i. .d. 
fl11':icy'VlTI'Vllfl\Pl'IJ'\.,l'illm-;J'W1:11'1'J'Wfl�fl:lJ (l':i:IJfl�fl:lJ 20 TI.Fl. 59)

.e.d Q./ lJ] I e.. ,Jf ,::;:,, .:d 
'IJl\Pl'Vl'Wfl'VlTI'Vl!'J-;J l:lJlfl\Pl'IJ'W'illm-;J'W1;1-;l'Vl'Wfl�fl:lJ (l':i:lJfl�fl:l/ 20 TI.Fl. 59) 

' . ' 

(4,789.35) 

315,014.62 

(446.760.17) 

(111,909.77) 

240,718.55 

(1,235,898.32) 

,,_, 'o'I'IJ llPl'l'J'W fl�fi:IJ\ol'W 1J (136,534.90) (1,107,089.54) 

' d. v ' <:::::! ii �I 1 d ' d. .::t 
5. rll'.n'a':iil I 'WEJil fll'Hl� fl 11 fllfi11l-Jl'W£Jilf.lvlllrlf-.li:11J1� !U'li'W lli:l�fllfi11ill 'WUl-J'l--!lEJ'Vl�l 'IJa'W 

filTI':i':i:lJl U!'J:lJfll':i 'O\PI fll':i 

' "' ,,_, , I , o' FllTI':i':i:lJl'W!'J:lJ��lWN1:l1J':i� W'b''W 

filTI':i':i:lJl U cJ:IJ'Wl!'J'\11� l'U !'J'W 

6. i1'WNlfl'.n'Wlfl11

'll'll 

"' ,,, 
el\ol':il':iel!'J1:I� 

ld-1lfi'W 3.21 rieiil 'IJe)-;j:lJ1;lfil'\'l'J'Jll!Vft'Wfl'VlTI'UeJ-;Jfle)-;J'V]'W "' . . 

ld-1lfi'W 0.107 \ii eliJ 'Uel-;l:lJ1:l�lft'W 'Vl'J'JII! Vfl'VlTI'Uel-;iflel-;l'\'l'W "' ' ' 

l,ljlfi'W 0.1284 rieiiJ'UeJ-;1�1:l�lft'W'Vl'J'Jll!Vcy'VlTI'IJeJ-;jfle)-;l'VJ'W 

1Jl'Vl el\91':il\Plelm'UcJ (%) 

TI'Wlfll':i 

TI'Wlfl11fl1-;Jl'Vl'JII! 'lllfl\PI (:lJ'l1l'b''W) 

2563 

893,793.05 

2562 

1,502,559.64 

2563 2562 

0.125 0.375 
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7. 

8. 

<=!lo V t:).  .::I.::! 2/ V 

11tl fl111;! 1 fl 'il fl 'IJ fl 'il fl11't'l!fltl1 'U el� fl 'W 

i 'W 1:;'1111-:iiJ flel-:J'VJ'W � 1 lcJfl 71 'Ji1 fl '\11 :;'1117-:J fl'W �ff1rlt\jfl'IJ 'l.J�IJ 'Vl 'D �fl 71 l! a:; fl '\l fl 71 tu �-:J � �� el1i'Wl! r1:;/'11� elm 1 :JJfl11 

!�cJ1fl'Wf1'l.J'l.J�IJ'Vl'D�fllrnrl:;flel-:J'VJ'W 17cJfl71�ff1rlt\j�-:Jflci71ffl'Mf'l.JiJtfu-eywru� 30 'l'H)l'!'�fllcJ'W 2563 trn:; 2562 �

�s:i\elel 11.Jil

2563 

,::::ri Ill QI QI efQJ ,,:::,, o QJ 

m'tJ'Vl'Vlrlfl'Vl1'JIW'\l�fl11flel-:J'VJ'W 'Vl7rlft '\llfl� 

'IJ7'Vl 

2562 u !cJ'l.JlcJfll1flTVl'W�11m

fi11l11:JJtUcJ:JJfl11 'D�fl11 416,682.54 652,231.54 o".d q QI 
,:c'! 

,J 
\917:JJtflill 'Yl'Vl1:;'J.,! I 'W'Vl'W-:Jftel "li"li1'W 

Q.I d .<::!I. ,:::,!, .=1, d,::;:i o Q.I QI .<:::'.\. d d 31 QJ Q,I ,J 
ru 1'W'Vl 30 'l'H]l'!''\lfllcJ'W 2563 irn:; 2562 flel-:JVJ'W:JJcJel�Mrnr1el'Vl:JJm1:;mr1t\jfl'l.Jfl'\lfllrntflcJ1'llel-:Jfl'W �-:iu 

.::::i. QI Q,I C/ o'QJ � 0 Q.I 

m'tJ'Vl'Vlrlfl'Vl1'1''W'\l�fl11flel-:J'VJ'W 'Vllrlft '\llfl� 

I ,::;:i QI ';J} I 

fl 71l1rn! 'W cJ:JJfl11 '\l� fll-:ifll-:J '\l lcJ 

' � 

2/ � V cJ. � 

'UeJ\jmflt11fl'I.Jfl11"1feJ'Ulm-:im1-:n: rw 

'l.Jl'Vl 

2563 2562 

32,895.38 43,956.19 

flel-:J'VJ'W 1�iel'll7cJt�'Wr1-:JVJ'W rl1'Vlf 'l.Jiltfu-ey�1u� 30 'l'llJl'!'�fllcJ'W 2563 1�cJtih1rn�'WM'VJ'W imf 1i1t\jt\j7i�t�rn�u 

'il7'W1'W!�'W 51.52 a'7'W'l.Jl'Vl (l] 2562: 'il1'W1'W!�'W 50.53 a'7'W'l.Jl'Vl) !�cJPJm�'W'el\9111felcJrl:; 264.57 (iJ 2562: felcJrJ:; 

165.82) \91el:JJrlfi7ff'W'Vlf 'V'l6ft'VlTii11Fu � cJ1:;'V117-:JiJ 
� q 

\J) I<=:{ d .<:::\ d cl Q,I ef d. cl O lJJ c! 

flel-:J'Vl'W 1:JJ :JJ u 1 cJ'l.J W'Vl '\l :;'l.J 1:; fl el'l.J 'll1 m1:JJ\9111m1 'Vl 1-:i m1 t-:i'W u el fl .;J 'l.J � r1 'Vl t llu \9111m1 el'W 'l'l 'W 'Ii t'l'l el m1 tfl-:i m I rn 1 el 
q q q q 

fll-:ir11 

:JJrlfi7cJ�TI11:JJ 

rd el-;J '\llflff'W 'Vlf 'l'l 611r1:;V!� ff'W 'Vl 1-;1 m1 t�'W ri1u i YI aj '5'� el �i u 'l.J1:; til m:; cJ:;5u u mY -;Jff'W 'Vlf 'l'l 6ri1u i 'VI ajt �'WV!« fl'Vlf 'l'l 6

iu mrnle1-;Jfll1 'llel-;J\91m��l! ft�-;J:JJrJfilcJ�'ll11:JJ 1�cJ�el\911m1m�iel'lllcJfl'W iu \91m� �-;Ji!'W flel .;J'Vlut :;}el'Jl:JJrlfi 7\917:JJ 
OJ q q OJ 

tl' w ;'ll el .;Jff'W 'Vl f '!"l 611 r1 :;'VI� ff'W 'Vl 1-;1 fl 11 t�'W � .;1 fl ci 11 � .;1 n ft� .;1 :JJ r1 fi 11iJ 11 \91 fl \917.;J '\l 7 fl :JJ r1 fi 1cJ� 'll11 :u el ch-:i � m1:; rl1r1 ru 
ti OJ OJ 'I ti 

' . 
,:::,!, ;JI Q.I ,:::,!, 

rldl:JJ!ftcJ-;J � l'W el\911l�el fl!'l.J cJ 

d Q./ ,J.ci i d ,J d. � .ci d. Q/  dJ.9 31 ,:::\ 
m1:u mv-:i '\l lfl el \9111� elm 'l.J cJrl el I el mftm 1r17\9111mm u ell '\l '\l :;t'l'l:JJ 'll'W 'VI 1 el r1 � r1 -:i t:JJ el el\9111� elm 'l.J cJ I u 'Vl el-:J\91 m�:um1 

d i o',IIJ w 
J'9 w "' Ji J' w 

J'9 
!'UrlcJ'Wl!'UM ,�cJ'Vl1 !'U 'Mlflel\911l�elfl!'l.JcJ !'W'Vlel-;J\91rll\9l!'l'l:JJfJ'-:J'll'W 1lrll\911lftlrn'W'\l:;r1�M trn:;mflel\9111\9lelfl!'l.JcJ !'W 

9/ ,J ,:::i d_ J d_ ,J,:::i I lJJ ,J 't£ cl t=:! 

'Vl el-:J\91 m\9l r1 �a-:i 11r11\9111m1'Vl'W '\l:;m 1mt 'l'l:JJfJ'-:J 'll'W cJ-:J\9111mrnu :JJell �cJ11t'Vl1 11 11m'll el-:J\9111mrnu uu fl '\l:;:JJm1:JJ 
• Ji • 

� el'W 1 m\91 ei m1'l.Jf 'l.Jl,,,-J'll els:i '0\9111� el mi'.l cJmfl 'll'Wt'VlTwu 
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d 91 9 9/A. ,d fnl:IJ!flM\PITWfll'.i !llfl'Wl'lfel 

n el-:!'VJ'W fl fl111J l�!'J-:J� ell 'illfl\PI 'il 7nfl7'.i� � fli)J i\J 1 iiJmlJ l-:ii:1'1.Jfru�\91 llJJffi:; �n.,r'W �'.i :;1.J 1 f1 'WI fli el-:J:i'.J el 'Vl 7-:Jnl':i i�'W
I 'J/ cl ,I SI 

iii el-:! 'illnnel-:J'Vl'Wflanww el ch-:i 1-:in\9111J ft'W 'Vl'J'l"lcJ'Vl1-:inm1m1-:inri11'iJ:;m1Jt11ll'W \Pl 1 m:;v:;nmef u i:Zu nels:i'Vlut-:i iil 
s � s 

I lJJ 9}Q./ ,:::! cl ,1 rll\Pl11'il:; !\Pl':i'I.J fnl:IJ! fi!'Jlll!'J'illnfll'.i ln'I.Jll'W 

d v fnllJlfl!'J-:J\Pll'W\9lm\PI

nel-:J'Vl'W iim11J 1 �v-:i � 1u \91 a 1\?11 �el s:i 'il 1nii 11u a-:i'Vl'W 1 u \91 '.i lfll'.i'Vl'W �-:i Na \91 el'I.JU 'Vl'W 6U el s:i11u a-:i 'Vl'W i-:i nri 11,u el cln'I.J m11J q q q q qJ 

QI A. ,:!,{ ,I =. .J? c/Q.1 ' <=! 91 N'W N1'W 6U el s:im1:;1ft'.ill! n 'il fll'.i 11J el-:! flm'W fll'.i ill \91 m\PI VJ mrn:; \91 m\?11-:J'W 'lf-:J fl m1:; fll'.i ill \Pl-:! n m1el 7 'illJ Nam:;'Vl'I.J \Pl 1u 
' 

• • .Ji mnll1 ela'I.Jloi el Na nm,111 uu-:i1u 6U el-:J'I.J1JJ''Vlvlel eln\91'.ilfll'.i i-:iii 'U'W el cln1J'I.J-:i:;1t1'Vl 6U el-:J:ti':i n'il 'Uel-:J'I.J1JJ''Vl N'o on\91':i7ftu11fl
� s � 

a,, QI ,:/a,, Q.I 9/ A GJ QI 0 1319/ � ,J ,:!,l ll)9/ fnllJfl:IJ'l"l'W:tin'I.J rl111J N'WN1'W 'UM\9lm\Plmn'W el !'Jl'l"l !'J-:) !\Pl el'W Ol'il 'i):;'V] 7 !ll'.i lrll'U O-:J\91':i lfll':i l'l"llJ 'U'Wll'.iel ft\Plft-:J !\Pl 

A. d_ d_ A. ,J O A. d_ I nel-:J'Vl'W mm':i fl 11m fl!'M'Vlell 'illn\PI 'U'W 'il 1nm':i M'Vl'W 1 \PlcJfllll'W \Pl'W 1cJrnvmrn'.illl':i m1mflv-:i I 'lf'W fll':i m:; 'il 1cJ'I.J':i:;1t1'Vl 
s s 

A. =. a> A. d 1-:i u a-:i 'Vl'WU a:; n 7':i 11 fl ':i 1:; ll 'il 1u:; 6U el-:! n 'il n 7':i'Vl 'il:; a-:i 'Vl'W 
s ., s 

. ' ' 

-:irnm1uii Mfrn1'.iel'41J1l!Meleln l\PlcJ�fli1'Wl'il'Uel-:Jnels:iVJm:i'.lel1uv\ 18 TI'W17fllJ 2563 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

19,534,980.11         99.87     

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 894,170.11              4.57        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 965,675.00              4.94        

อาหารและเครือ่งดื่ม

บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 386,100.00              1.97        

บริษทั เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 566,280.00              2.89        

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 374,500.00              1.91        

ทรพัยากร

พลังงานและสาธารณปูโภค

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 569,025.00              2.91        

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,288,700.00            6.59        

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 428,000.00              2.19        

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 425,700.00              2.18        

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 987,530.00              5.05        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษทั เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 791,700.00              4.05        

บริษทั เจ.อาร์.ดับเบิ้ลย.ู ยูทลิิต้ี จ ากัด (มหาชน) 136,510.00              0.70        

ธุรกิจการเงนิ

เงนิทนุและหลักทรพัย์

หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

มูลค่ายตุิธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายตุิธรรม %NAV

บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1,152,400.00            5.89        

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1,328,100.00            6.79        

บริษทั ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 26,640.00 0.14        

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 638,000.00              3.26        

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 955,800.00              4.89        

บรกิาร

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,277,340.00            6.53        

บริษทั พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 492,125.00              2.52        
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายตุิธรรม %NAV

พาณชิย์

บริษทั คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 557,600.00              2.85        

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 410,670.00              2.10        

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,294,700.00            6.62        

บริษทั เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1,196,250.00            6.12        

สินค้าอุตสาหกรรม

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 848,000.00              4.34        

สินค้าอุปโภคบรโิภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 760,025.00              3.89        

อสังหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากัด (มหาชน) 137,600.00              0.70        

พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

บริษทั เดอะ แพลทนิัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 645,840.00              3.30        

สินทรพัย์อ่ืนหรอืหนี สินอ่ืน 26,141.55 0.13        

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 19,561,121.66      100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ขอ้มูล ณ วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย - - 

พนัธบตัร หรือ ตราสารแหง่หนี้ที่กองทนุเพื่อการฟื้นฟแูละพฒันา

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 894,170.11      4.57               

เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากวา่อันดับที่สามารถลงทนุได้ - - 

(investment grade)  หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) - 894,170.11      ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงนิลงทนุขั นสูงต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทนุที่บรษัิทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทนุส้าหรบักลุ่มตราสาร ตาม (ง) เทา่กับ

 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแหง่หนี  เงนิฝาก หรอืตราสารก่ึงหนี ก่ึงทนุที่กองทนุลงทนุหรอืมีไว้เปน็

รายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า

ที่ตราไว้
มูลค่ายุติธรรม
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

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

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

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

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

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

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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แบบแสดงค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม

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

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 416.68 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 6.15 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 12.98 0.07

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses) 36.10 0.19

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด (Total Fund's Direct Expenses)** 471.91 2.43

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หกัจากองทนุรวมได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษเีงินได้จากการ

 ลงทนุในตราสารหนี้
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อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

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

PTR   = MIN(มูลค่าทีต่่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนั)

PTR   = 23,649,334.70      

19,472,061.43      

PTR   = 1.21

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เปน็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้้ลงทนุทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ ดังนั้น ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเปน็ทรัพย์สิน

ประเภทที่สามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เปน็ต้น 

ยกเวน้ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทนุ ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้

มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 9,465.68             12.02%

2 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  9,877.81             12.54%

3 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั  7,362.52             9.35%

4 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  8,539.39             10.84%

5 บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  6,767.68             8.59%

6 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 6,681.21             8.48%

7 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)  7,290.99             9.26%

8 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน)** 4,676.46             5.94%

9 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  3,734.98             4.74%

10 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  3,046.54             3.87%

11 อื่นๆ 11,316.43            14.37%

78,759.69           100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที ่01 ธันวาคม 2562 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2563

รวม*

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

ชื่อย่อ KKPS ต้ังแต่วนัที่  18 สิงหาคม 2563 เปน็ต้นไป
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทนุใชบ้ริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ชือ่ย่อ บริษัทนายหน้าทีใ่ห้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเยีย่มชมบริษัท

การได้รับสิทธิใน

การจองหุน้

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) / /

เงือ่นไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

    บริษทัจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ประโยชน์ของบริษทัเองได้ เนื่องจากเปน็ขอ้หา้มตามกฎหมายและเปน็เร่ืองที่ไม่พงึกระท าโดยวชิาชีพ เวน้แต่เปน็

การรับผลประโยชน์ที่บริษทัจดัการหรือพนักงานของบริษทัจดัการได้รับตามเทศกาลที่เปน็ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏบิติัที่บริษทัจดัการก าหนดไวภ้ายในบริษทัซ่ึงลูกค้า

สามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

* บริษทัหลักทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) ชื่อยอ่ PHATRA ได้มีการเปล่ียนชื่อเปน็ บริษทัหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ชื่อยอ่ KKPS

ต้ังแต่วนัที่  18 สิงหาคม 2563 เปน็ต้นไป

    บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบคุคลที่เปน็ผู้ใหบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทุนได้ แต่ต้อง

เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวน้ั้นต้องเปน็ทรัพยสิ์นที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกีย่วกบับทบาทโดยตรงของความเปน็กองทุนตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้หน็วา่บริษทัจดัการใช้บริการของบคุคลนั้นบอ่ยคร้ังเกนิความจ าเปน็เพือ่ใหก้องทุนได้รับประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (Churning)

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้กก่องทุนที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัต้องกระท าด้วยความเปน็ธรรมและค านึงถงึลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทุนนั้นด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2563 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

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 อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก

ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณนพพนัธป ์เมอืง

โคตร และคุณสมเจตน ์ทณิพงษ ์เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

5 สำมญั บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) PRM 1 1 8 0 0 -

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

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

8 สำมญั บริษทั อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) IVL 1 1 7 4 0 วำระที ่4 พจิำรณำอนมุติักำรเลือกต้ังกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำร

แต่งต้ังคุณระเฑียร ศรีมงคล คุณวลิเล่ียม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็ 

คุณศิริ กำรเจริญดี และคุณคณิต สีห ์เนือ่งจำกด ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

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

10 สำมญั บริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

11 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

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 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 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

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

13 สำมญั บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) KCE 1 1 9 0 0 -

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 ทำงด่วนและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) BEM 1 1 12 0 0 -

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

18 สำมญั บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั (มหำชน) ACE 1 1 10 0 0 -

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

20 สำมญั บริษทั ช.กำรชำ่ง จ ำกดั (มหำชน) CK 1 1 7 2 0 วำระที ่5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่อง

ออกตำมวำระ ไมเ่หน็ด้วย กบักำรแต่งต้ังคุณอศัวนิ คงสิริ 

และคุณถวลัยศั์กด์ิ สุขะวรรณ เนือ่งจำกด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี

21 วสิำมญั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) AMATA 1 1 6 0 0 -

22 วสิำมญั บริษทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) TOP 1 1 1 0 0 -

23 วสิำมญั บริษทั เจ มำร์ท จ ำกดั (มหำชน) JMART 1 1 4 0 0 -
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จ ำนวนคร้ังทีล่งมติตำมวำระกำรประชมุ

สนบัสนนุ คัดค้ำน งดออกเสียง

รายงานสรปุเก่ียวกับการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนกองทุนในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ระหวา่งวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล ำดับที่
ประเภท

กำรประชมุ
ชือ่บริษทั ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

จ ำนวนคร้ังที่

เชญิประชมุ 

(คร้ัง)

จ ำนวนคร้ังที่

เขำ้ร่วม

ประชมุ(คร้ัง)

เหตุผลกำรคัดค้ำน

24 วสิำมญั บริษทั เจ เอม็ ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) JMT 1 1 5 1 0 วำระที ่3 พจิำรณำและอนมุติักำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ซ่ึงจดัสรร

ใหแ้กพ่นกังงำน ผู้บริหำร และพนกังำน ของบริษทัและ/

หรือบริษทัยอ่ย (JMT-ESOP W1) ไมเ่หน็ด้วย  เนือ่งจำก

กำร Exercise สิทธิค์ร้ังแรกมรีะยะเวลำต่ ำกวำ่ 1 ปนีบั

จำกทีไ่ด้รับกำรจดัสรร

25 วสิำมญั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) SINGER 1 1 2 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 
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