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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 
TALIS THAI EQUITY CG FUND : TLEQ-THAICG 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอ่ืน ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัด
อันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึง
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความ
เสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอยา่งได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มายังผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 แต่เมื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมีการกระจายอย่างทั่วถึง ก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนื่องได้  และจากการที่ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ธนาคารกลางทั่วโลกต่างพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบาย

การเงินที่ผ่อนคลายและการอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมหาศาลเข้าระบบการเงิน  ทำให้มีสภาพคล่องเหลืออยู่จำนวน

มากและดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้

ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส หุ้น ธรรมา 

ภิบาลไทย ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและเป็น

บริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี จะทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคง

และมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 21,484,461.99 

บาท และมูลค ่าหน่วยลงท ุน 8.9404 บาท โดยมีอ ัตราผลตอบแทนในรอบปีบ ัญชี เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 27.60 

และลดลงนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนร้อยละ 10.59 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2563 ตลาดหุ้นก็เร่ิมมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ด้วยสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่

อยู่ในระดับต่ำมาก รวมถึงการคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการทยอยลดมาตรการ Lockdown โดยเฉพาะ

เมื่อมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคได้สำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเร่ิมทยอยกระจายการฉีดวัคซีนได้ตลอด

ทั้งปี 2564 ทำให้เศรษฐกิจของโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 ยังทำให้เกิดแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เช่น การประชุมทางไกลที่บ่อยขึ้น การทำงาน

และใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทที่ได้ประโยชน์จาก New Normal นี้มีผลประกอบการที่เติบโตสูงสวนกระแส

การตกต่ำของเศรษฐกิจ รวมทั้งบริษัทที่สามารถปรับตัวได้ดีหลังเกิดวิกฤติก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่า

เศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่สามารถเติบโตได้มากนัก ดังนั้น การที่ราคาหุ้นตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นการตกตำ่ทีส่ดุ 

และเป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวที่จะเข้าลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการดี หรือลงทุนเพื่อรอการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท 

ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนของ Pfizer 

ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวแรกของโลกในเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในปี 2564 เนื่องจากไทยมีการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ตลอดทั้งปี 2563 ได้ดีมาก นอกจากนี้ การที่นายโจ 

ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่

ประเมินทิศทางได้ลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นมาในยุคประธานาธินดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าการค้าการลงทุนของ

โลกจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันตาม

เศรษฐกิจโลก ในขณะที่ OPEC ยังคงควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯยังไม่สามารถกลับมา

ผลิตได้เต็มที่ 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะวิกฤติจากการระบาดของ 

COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่มีการติดเชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและการฉีดวัคซีนของไทยยังค่อยข้างน้อย จนทำ

ให้ผู้ติดเชื้อไต่ระดับอย่างรวดเร็วจนมีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 1.8 ล้านคน และเสียชีวิต 18,000 คน ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องออก

มาตรการ Lockdown ในหลายจังหวัดที่มีการระบาดหนัก และระดมฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการระบาดรอบใหม่ของ 

COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และทำให้คาดการณ์ว่าอัตราการ

เติบโตของ GDP ในปี 2564 จะน้อยกว่า 1% ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน และมีการขายหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงนิ

และกลุ่มที่จะได้ประโยชนจ์าก Reopen Economy ออกมามาก แต่เมื่อการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เร่ิมมีการ

ควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มน้อยกว่าจำนวนผู้หายป่วยรายวัน นักลงทุนก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาด

หุ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่กลับมามียอดซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 3 จากความคาดหวังการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป 
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บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น

ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2-3 ปี หลังจากที่หดตัวลงมากในปี 2563 และปี 2564 ยังฟื้นตัวได้น้อยจากการระบาดของ 

COVID-19 รอบใหม่ โดยการฟื้นตัวในระยะแรกจะมาจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออก ในขณะที่

ระยะเวลาถัดไปจะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว เมื่อหลายประเทศมีการเปิดให้เดินทางโดยเสรีมากข้ึน ทำให้

เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทยน่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 2-3 ปีนี้ โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้ม

การเติบโตที่ดีและต่อเนื่อง และมีธรรมภิบาลที่ดี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(15 ก.ย. 60) 

TLEQ-THAICG 21.43 3.60 8.69 27.60 -4.90 N/A N/A -2.79 
Benchmark2 15.66 3.39 11.70 28.33 1.46 N/A N/A 2.71 

ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน 

15.92 16.34 15.71 17.95 20.30 N/A N/A 18.60 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

12.99 11.71 12.29 16.16 19.65 N/A N/A 17.81 

หมายเหตุ:  1เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 

 2ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 

6.06%

-15.18%

-4.18%

-14.58%

5.82%

-8.08%

4.29%

-5.24%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

2560* 2561 2562 2563

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2560
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ของตราสารผู้ออก/ค ้าประกัน

21,619,247.05     100.64  

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 486,822.05           2.27       

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 818,550.00           3.81       

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 210,930.00           0.98       

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1,140,525.00        5.31       

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 597,000.00           2.78       

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 831,125.00           3.87       

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 975,875.00           4.54       

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 856,800.00           3.99       

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,033,420.00        4.81       

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 1,295,000.00        6.03       

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 661,200.00           3.08       

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 1,525,200.00        7.10       

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสารผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1,310,000.00        6.10       

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 1,255,500.00        5.84       

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 830,775.00           3.87       

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,131,000.00        5.26       

สินค้าอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 992,000.00           4.62       

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 1,159,375.00        5.40       

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 1,322,250.00        6.15       

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 844,340.00           3.93       

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 664,560.00           3.09       

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 1,677,000.00        7.81       

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน (134,785.06)        (0.64)     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 21,484,461.99     100.00  
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

มูลค่าตาม

ราคาตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย -              -               

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 486,822.05    2.27              

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

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

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ -              -               

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสารผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) -              486,822.05     ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) 

เท่ากับ 15% NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมี

ไว้เป็นรายตัว

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 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 431.39                2.14                       

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 6.36                   0.03                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 15.10                 0.07                       

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 29.20                 0.15                       

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 482.05 2.39

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

     ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน)

AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 21,186,089.77   

20,166,891.14   

PTR   = 1.05

 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 ไทยพาณิชย์ จ ากัด 13,038.37            18.10%

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 9,675.81              13.43%

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 6,468.27              8.98%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 6,234.05              8.66%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 5,552.57              7.71%

6 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 5,492.94              7.63%

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 4,726.38              6.56%

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 4,533.21              6.29%

9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 3,509.70              4.87%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 3,299.49              4.58%

11 อ่ินๆ 9,490.17              13.18%

72,020.96          100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564

รวม*
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564

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 / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร 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) / / / /
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

    บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กันยายน 

2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 

 

รายงานการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการใชสิทธิออกเสียง 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีการถือหน่วยลงทุนเกิน  1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.97 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำกัดการใช ้ส ิทธ ิออกเส ียงได้ท ี ่บร ิษ ัทจัดการโดยตรง หรือที ่  website ของบริษ ัทจัดการที่  

http://www.talisam.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน์ 

2 นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

3 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ 

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต้ 

5 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์  
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

1 วิสามัญ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP 1 1 1 0 0 -

2 สามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC 1 1 7 1 0 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2564 ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชี

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

3 สามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) GPSC 1 1 9 0 0 -

4 สามัญ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) STA 1 1 11 0 0 -

5 สามัญ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) RATCH 1 1 9 0 0 -

6 สามัญ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP 1 1 9 0 0 -

7 สามัญ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 1 1 9 0 0 -

8 สามัญ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK 1 1 12 0 0 -

9 สามัญ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 1 1 10 1 0 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน

เงินค่าสอบบัญชี ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

10 สามัญ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 1 1 10 0 0 -

11 สามัญ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) PSL 1 1 7 3 0 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท

ฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และวาระท่ี 6 พิจารณาและ

อนุมัติการเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ี

ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งต้ังคุณชัยภัทร 

ศรีวิสารวาจา และ ศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ เน่ืองจากด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

12 สามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) MTC 1 1 9 0 0 -

13 สามัญ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

14 สามัญ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) COM7 1 1 9 0 0 -

15 สามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

16 สามัญ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) PRM 1 1 9 0 0 -

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม
เหตุผลการคัดค้าน
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สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลักทรัพย์

จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)

ลงมติตามวาระการประชุม
เหตุผลการคัดค้าน

17 สามัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) WHA 1 1 9 1 0 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท

 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ไม่

เห็นด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

18 สามัญ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) IVL 1 1 10 0 0 -

19 สามัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 1 1 7 1 0 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2564 ไม่เห็นด้วย กับ

การแต่งต้ังคุณการุณ กิตติสถาพร เน่ืองจากด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระเกิน 9 ปี

20 สามัญ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) WICE 1 1 7 1 0 วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งต้ังคุณเอกพล พงศ์สถาพร

 เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

21 สามัญ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) M 1 1 7 0 0 -

22 วิสามัญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) PTTGC 1 1 1 0 0 -

23 วิสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK 1 1 1 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 
 
 
 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 36
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