
แจ้งผลมติผูถ้ือหน่วย และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) 
และกองทุนเปิดทาลิส หุน้ระยะยาว (TLLTFEQ) 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน
เปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) 
ได้ดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน เพื่อปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร ซึ่งผลของการขอมติดังกล่าว กองทุนได้รับมติเสียงข้างมากจากจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแสดงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดการได้
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว และการแก้ไขโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้ 
1. คำจำกัดความ/คำนิยาม 

- เพิ่มนิยามกองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อน
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับการสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2563 และตามที่ได้รับมติ

จากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทีไ่ดล้งทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) 

3. ผู้สอบบัญช ี
- เพ่ิมรายชื่อผู้สอบบัญชี 1 ราย คือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของ
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ประกาศ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D), กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 

คําจํากัดความ / คํา
นิยาม : 

- ไม่ไดร้ะบุ - กองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund) ที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

แก้ไขตามภาคผนวก 1 
แนบท้ายประกาศที่ 
ทน. 56/2562 

3.1 วัตถุประสงค์
ของโครงการ : 

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว ..... โดยผู้ลงทุนจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแกผู่้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั่วไปท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนช่ือ
กองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการและถือว่าไดร้ับ
มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยแล้ว 

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว ..... โดยผู้ลงทุนที่ได้
ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ท่ีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังในปัจจุบันและที่จะมกีารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 

แก้ไขให้สอดคล้องกับ
ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 

6.2 รายละเอียด
การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด ..... ท้ังนีผู้้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด 
 
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ..... 
 
 

บริษัทจัดการจะเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ..... ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจดัการ
กำหนด 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจดัการจะไม่
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนนุ
การขายหรือรับซื้อคืน ..... 

แก้ไขเพื่อปิดรับคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การถาวรตามที่ไดร้ับ
มติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
8.2 รายละเอียด
การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
เพ่ิมเติม : 

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) ..... 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกัน เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีถือครอง
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่าน้ัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก
หน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) ..... 

แก้ไขเพื่อปิดรับคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การถาวรตามที่ไดร้ับ
มติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

17.6 ผู้สอบบัญชี  - เพิ่มชื่อ – 
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

 

ส่วนข้อผูกพนั 

3. ผู้สอบบัญชี  - เพิ่มชื่อ – 
ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำนักงานเลขท่ี100/19 ช้ัน14
อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2645-0080 

 

17. การจัดทำ
ทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอน
หน่วยลงทุน และ
ข้อจำกัดในการโอน
หน่วยลงทุน : 

..... 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธ
การลงทะเบยีนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณดีังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มเีงินลงทุนสูง 

..... 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณเีป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นการ
โอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

หมายเหต ุ: 

 

ชื่อย่อ/ชื่อเต็มกองทุน ประเภทการจัดตั้งกองทุน 

TLDIVLTF-D : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล อัตโนมัติ (Auto Approve) 
TLLTFEQ : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว ปกติ 



สรปุผลการขอมตกิองทนุ TLLTFEQ 

พจิารณาองคป์ระชุม 

  จ านวนราย 
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อบกลับ    

   • เอกสารครบถว้น 107 6,490,609.1772 36.69 

   • ลายเซ็นไมถ่กูตอ้ง/ไม่แนบส าเนาบัตรประชาชน 17 320,807.2253 1.81 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มต่อบกลับ 475 10,878,543.4020 61.50 

ผูถ้อืหนว่ยลงทุนท ัง้หมด 599 17,689,959.8045 100.00 

 

ผลการขอมต ิ

  

จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

หนว่ยลงทุนทีต่อบกลบัและเอกสารครบถว้นท ัง้หมด 6,490,609.1772 100.00 

เห็นชอบ 6,465,784.7047 99.62 

ไมเ่ห็นชอบ 24,824.4725 0.38 

งดออกเสยีง - - 

 



สรปุผลการขอมตกิองทนุ TLDIVLTF-D 

พจิารณาองคป์ระชุม  

  จ านวนราย 
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อบกลับ     

   • เอกสารครบถว้น 38 1,239,118.9949  40.57 

   • ลายเซ็นไมถ่กูตอ้ง/ไม่แนบส าเนาบัตรประชาชน 8 138,789.0703  4.54 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มต่อบกลับ 123 1,676,469.7349  54.89 

ผูถ้อืหนว่ยลงทุนท ัง้หมด 169 3,054,377.8001  100.00 

 

ผลการขอมต ิ  

  
จ านวนหนว่ยลงทุน 

หนว่ยลงทุน รอ้ยละ 

หนว่ยลงทุนทีต่อบกลบัและเอกสารครบถว้นท ัง้หมด 1,239,118.9949  100.00 

เห็นชอบ 1,239,118.9949  100.00 

ไมเ่ห็นชอบ - - 

งดออกเสยีง - - 
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