
 

 

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ จํานวน 12 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการได

ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 12 กองทุน เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 

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

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

มา โดยการแกไขโครงการฯ ครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 

• สรุปรายช่ือกองทุนท่ีดําเนินการแกไขโครงการฯ ในครั้งน้ี จํานวน 12 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทาลิส DIVIDEND 

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

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

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

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

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

• สรุปสาระสําคัญการแกไขโครงการ ฯ  

การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยการเพ่ิมเติม

คําจํากัดความ “บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม” 

ทุกกองทุน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เก่ียวกับ

อัตราสวนการลงทุน Concentration ในกองทุนอ่ืน ไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด

ของกองทุนอ่ืน (จากเดิมกําหนดไว 25%) 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

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

กองทุน เก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงท่ี

คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (Single Limit) ของกองทุนเปน 10% ของ NAV เพ่ือชวย

ลดการกระจุกตัวของการลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLEQRMF, TLFLEXRMF, 

TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-

THAICG, TLDIVLTF-D, 

TLDIVRMF 

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

กองทุนรวมฯ เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับขอกําหนดการไมขาย ไมรับซื้อคืน และไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีหากอยูระหวางการยายหรือเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

ทุกกองทุน 

ประกาศ 



การแกไขโครงการฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ กองทุนท่ีดําเนินการแกไข 

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

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายของกองทุน 

9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF, 

TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, 

TLMSEQ, TLEQ-THAICG 

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

กองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงเก่ียวกับการดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

ทุกกองทุน 

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

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเมื่อเลิกกองทุน 

ทุกกองทุน 

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

จัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับเง่ือนไขและการดําเนินการเลิกกองทุน กรณี

โอนยายกองทุน LTF, RMF  

4 กองทุน ไดแก TLLTFEQ, 

TLMMRMF, TLEQRMF และ 

TLFLEXRMF 

  

ท้ังน้ี การแกไขโครงการ ฯ น้ี ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถดู

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

ตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอบริษัทจัดการ ไดท่ี 0-2015-0222 หรือเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลบัญชีของทานผูถือหนวยลงทุน  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

 

 

 บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทาลิส จํากัด  

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 

http://www.talisam.co.th/

