กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND (TLMSEQ)

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทาลิส MID-SMALL CAP เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนสามารถลงทุนหรื อมี ไว้ ซื่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
(unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึน้ มากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร หรื อ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อ
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อไม่รับ
สับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุน หรื อ ไม่รั บลงทะเบีย นการโอนหน่ ว ยลงทุนของกองทุนให้ นัน้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงพลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริ กา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรั ฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว แล ะ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

กองทุนเปิ ดทาลิส MID-SMALL CAP

:

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND
(TLMSEQ)
อายุโครงการ

:

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ /จัดการกองทุนรวม

:

วันที่เสนอขาย

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก 13 – 19 ธันวาคม 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี และมีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็ นไปในลักษณะที่ส่งผลให้ กองทุนมี net
exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน เงินฝาก หน่วย
ลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หน่วยทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (REITs)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้ น รวมถึงกองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรม
การซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรื อธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทังอาจลงทุ
้
นในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
อนึ่ง บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุนนี ้ ให้ หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ไม่ได้ ประกอบ
อยู่ในดัชนี SET50 หรื อบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื ้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั ง้
แรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ดี หากต่อมามูลค่าตลาดของบริ ษัทดังกล่าวเติบโตจนได้ เข้ าไปประกอบเป็ นส่วนหนึ่งในการ
คานวณดัชนี SET50 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะมี ไว้ ซึ่งหุ้นของบริ ษัทนัน้ ต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของ
กองทุน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกาหนดนิยามของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้
โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ อาจมีบางขณะที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิด
สภาวการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีเหตุจาเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสาคัญ หรื อเกิดวิกฤตการณ์ ทาง
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เศรษฐกิจที่มีนัยสาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบตั ิจากภัย
ธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรงในช่วงใกล้ กบั วันสิ ้นรอบปี บญ
ั ชีกองทุน อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถปรับการลงทุนได้ ทนั ก่อนวันสิ ้นปี บญ
ั ชี เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ ้น

ระดับความเสี่ยงของกองทุน
Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน
ความเสี่ยง/มีความซับซ้ อนต่า

ความเสี่ยง/มีความซับซ้ อนสูง
TLMSEQ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ทื่ลงทุนใน
ต่างประเทศ
บางส่วน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ที่เน้ นลงทุน
ในทรัพย์สนิ
ทางเลือก

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
2,000 ล้ านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทุนของโครงการได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย

Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
เหมาะสมกับนักลงทุนทัว่ ไปที่ม่งุ หวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซึง่ บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุนนี ้ ให้ หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ไม่ได้ ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรื อบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื ้อหุ้นที่เสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน และผู้ลงทุนควรตังเป้
้ าหมายลงทุนในกองทุนรวมนี ้ในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว
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Q:
A:

ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ความผันผวนทางด้ านราคาหรื อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
กองทุนรวมนี ้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนรวมแบบไม่กาหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร
การเสนอขายหน่วยลงทุน
ในครัง้ แรกผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้
โดยนาจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหารด้ วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) และภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง้ แรก และค่าธรรมเนียมสาหรั บการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนสาหรั บช่วงการเสนอขายครั ง้ แรก
เท่ากับร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกเท่ากับ 10.1070 บาท
ต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้ รับจานวน
หน่วยลงทุนเท่ากับ 494.7066 หน่วย (5,000/10.1070)
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี ้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก (IPO):
 บลจ. ทาลิส จากัด โทร 02-015-0222 เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรื ออาจพิจารณารับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การทาง
อินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลา เริ่ มให้ บริ การ -15.30 น.
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก (หลัง IPO): “ทุกวันทาการ*” ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการจนถึงเวลาที่บริ ษัท
จัดการกาหนด ทังนี
้ ้ จะเริ่ มเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ภายใน 15 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ซึง่ บริ ษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนให้ ผ้ ลู งทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสัง่ ซื ้อครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และครัง้ ต่อไปไม่
น้ อยกว่า 5,000 บาท ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่
 บลจ. ทาลิส จากัด โทร 02-015-0222 เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรื ออาจพิจารณารับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การทาง
อินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเริ่ มให้ บริ การ -15.30 น.
อนึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
(ทังนี
้ ้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัท จัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อตามที่บริ ษัท
จัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม)
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ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
 กรณีผ้ ลู งทุนทารายการผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้ รับการแต่งตัง้
นาเช็คหรื อเงินสดเข้ า “บัญชีซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี ้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
029-3-07015-7
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
014-8-70556-9
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
670-0-00150-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
468-0-57559-2
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
100-1-07483-8
 บริ การทางอินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเริ่ มให้ บริ การ -15.30 น.
การเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
 กรณีผ้ ลู งทุนทารายการผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้ รับการแต่งตัง้
นาเช็คหรื อเงินสดเข้ า “บัญชีซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี ้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
029-3-07015-7
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
014-8-70556-9
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
670-0-00150-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
468-0-57559-2
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
100-1-07483-8
 บริ การทางอินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเริ่ มให้ บริ การ -15.30 น.

วิธีการรับซือ้ คืน
บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ* ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการจนถึงเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินคืนให้ ผ้ ลู งทุนภายใน 5 วันทาการ (ปั จจุบนั ภายใน 4 วันทาการ) นับแต่วนั คานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยการโอนเข้ าบัญชีธนาคาร หรื อออกเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ขายหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ* ได้ ที่ :
 บลจ. ทาลิส จากัด โทร 02-015-0222 เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรื ออาจพิจารณารับคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การ
ทางอินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลา เริ่ มให้ บริ การ -15.30 น.
อนึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
(ทังนี
้ ้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อตามที่บริ ษัท
จัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม)
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Q:
A:

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับ และ/หรื อ ยกเลิกการทาธุรกรรมของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ หรื อหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อ ใบสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ แบบฟอร์ มแสดง
ตนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ เอกสารอื่นใดตามที่บ ริ ษัทจัดการกาหนด ไม่ครบถ้ วนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรื อ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ซึง่ มี
รายละเอียดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรื อ ใช้ เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรื อ ใช้ เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อ การร้ ายตามกฎหมายว่าด้ วยการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อ อาจมี ลักษณะเป็ นการหลี กเลี่ยง
กฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อกฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริ ษัทจัดการเห็นว่า การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายอื่น
หรื อความน่าเชื่อถือหรื อภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการ
(ง) การทาธุรกรรมซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เว้ นแต่เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้ รับการยกเว้ นหรื อ
เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนเปิ ดทาลิส MID-SMALL CAP (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับหรื อปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคล
ใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อ ยู่ใน
สหรั ฐอเมริ กา รวมถึงกองทรั พย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา
(ฉ) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสัง่ ซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ

Q:

กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ ซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ น กรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ

A:
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(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง
(3) มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่
บริ ษัทจัดการอาจไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื ออาจหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) สามารถกระทาไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง ดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
ทัง้ นี ้ การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ตามสั่ง ข้ างต้ น บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การตามที่ ร ะบุ ใ น
รายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อ คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
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เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรั บคาสั่งซื ้อหรื อ คาสั่งขายคืนหน่ว ยลงทุน
ออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ (ถ้ ามี) ซึง่ สามารถรับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ น
ผู้ทาหน้ าที่ในการเสนอขายและรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อ บริ การทางอินเตอร์ เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้
www.talisam.co.th หรื อช่องทางให้ บริ การอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ตามกาหนดการและช่องทางที่สอดคล้ องกับการทา
รายการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยถือ
ว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การดังกล่าว ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ

Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้ บดิ า มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ ไม่รวมถึงกรณีที่ผ้ ลู งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาตั ง้ แต่ 2 คนขึ ้น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรื อทังหมดเสี
้
ยชีวิต เว้ นแต่ศาลจะมีคาสัง่ เป็ นอย่าง
อื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้ โอนได้
ทังนี
้ ้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ บริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ การกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ
ยื่ นต่อ บริ ษัทจัดการ หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วยลงทุน และชาระค่าธรรมเนี ยมการโอนตามหัวข้ อ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่ว ยลงทุน พร้ อมหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วันที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อย
แล้ ว
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนเปิ ด ทาลิส MID-SMALL CAP (“กองทุน”) การรั บลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง่ ปกติ
มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริ กา
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บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
Q:
A:

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website
ของบริ ษัทจัดการ: www.talisam.co.th ทุกวันทาการ

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรั บรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกครัง้ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการทารายการซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันการทารายการดังกล่าว
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณี ที่เป็ นการสั่งซื ้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั ง้ แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
จัดส่งหนังสื อ รั บรองแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน/ใบยื นยันการซือ้ หน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็ จรั บเงินและใบกากับภาษี สาหรั บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั จดทะเบียน
กองทุน
ส่วนในกรณีการทารายการภายหลังช่วงเสนอขายครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อม
ใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะอนุญาตดาเนินการเป็ นอย่างอื่น

Q:
A:

ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข
สิทธิในการไม่ได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน:
บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลที่ซื ้อ/รั บโอนหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ:
ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้

Q:
A:

ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ โดยบริ ษัทจั ดการจะทาการติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาส่งข้ อร้ องเรี ยนมาได้ ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด โทร.0-2015-0222
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4531
การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังกองทุ
้
นรวม และการฝ่ าฝื นหรื อ
การไม่ปฏิบตั ินนก่
ั ้ อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรื อผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้ า โดยในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทระหว่างบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้ นาข้ อ
พิพาทเข้ าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q:
A:

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา บริ ษัท
ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุนจากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้ รับการ
อนุญาตให้ เริ่ มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และได้ รับการอนุญาตให้ เริ่ มประกอบธุรกิจ
หลักทรั พย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือ นกันยายน 2559 จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ซึง่ นับเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสถาบันการเงินใด ๆ เลย
จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดและมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจานวนทังสิ
้ ้น 5 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 488,741,458.30 บาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางโชติกา สวนานนท์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

รองประธานกรรมการ

3. นายประภาส ตันพิบลู ย์ศกั ดิ์

กรรมการ

4. นายรุ จพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการ

5. นายกฤษณ์ จันทโนทก

กรรมการ

6. นางสาวณฤดี จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการและเลขาที่ประชุม

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท
1. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายประภาส ตันพิบลู ย์ศกั ดิ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน

3. นางสาวณฤดี จันทร์ แจ่มจรัส

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
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Q:
A:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายประภาส ตันพิบลู ย์ศกั ดิ์
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
3. นายวีระพล สิมะโรจน์
4. นางสาวปวเรศร์ ตังอภิ
้ ชาติเจริ ญ
5. นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์

Q:
A:

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รายชื่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทุน แสดงได้ ดงั นี ้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

หน้ าที่และความ
รับผิดชอบ
ผู้จดั การกองทุนตรา
สารทุน

1

นายวีระพล สิมะโรจน์

2

นางสาวปวเรศร์ ตัง้ อภิชาติเจริญ

ผู้จดั การกองทุนตรา
สารหนี ้

3

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์

ผู้จดั การกองทุนตรา
สารทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน

- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ - ผู้ชว่ ยผู้จดั การ (Assistant Manager)
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ
- MBA Indiana University at
จากัด
South Bend
- ผู้จดั การ (Manager)
- CISA, CFA Level II
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ
จากัด (มหาชน)
- ผู้จดั การ (Research Manager)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศ
ไทย) จากัด
- หัวหน้ ากลุม่ กองทุนกลุม่ ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธน
ชาต จากัด
- BA (การเงิน)
- Assistant Vice President
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
- MBA Finance
- Vice President บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
- CISA Level I
- ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
- ผู้จดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- BA (เศรษฐศาสตร์ )
- ผู้ชว่ ยผู้จดั การกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป จากัด
- CISA Level II
(มหาชน)
- ผู้จดั การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป จากัด
(มหาชน)

11
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND

Q:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A:

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่ม เติมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-2000
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-626-4531
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้ วย

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด
ที่อยู่: เลขที่ 89 ชัน้ 10 ห้ อง 1001-1002
อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ โทร 02-015-0222
Website: www.talisam.co.th
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
(1) ความเสี่ ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์ อั น เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ ของนักลงทุน ฯลฯ
• กองทุนจะทาการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และปัจจัยอื่น ๆ จะ
ส่งผลต่อราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ เหมาะสม
กับสภาวะตลาดในขณะนัน้
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(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตรา
สารหนี ้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ตลาดซึ่งใช้ อ้างอิงในการตีมูลค่ าของตราสารหนี ้ ส่ งผลให้
มูลค่ าตราสารหนีท้ ่ กี องทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ าม เช่ น เมื่ออัตราดอกเบีย้ ตลาดเพิ่มสูงขึน้ จะทาให้
ราคาตราสารหนีล้ ดลงและทาให้ กองทุนขาดทุนได้ เป็ นต้ น
• ในสถานการณ์ ที่ตลาดมีแนวโน้ มดอกเบี ้ยเป็ นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสันซึ
้ ่งราคามีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยตลาดอยู่ในระดับต่า และในทางกลับกันในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้ ม
ดอกเบี ้ยเป็ นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกาไรจากราคาตราสารหนี ท้ ี่จะ
เพิ่มขึ ้น หรื อกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ให้ อตั ราดอกเบี ้ยลอยตัวซึง่ ราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดอกเบี ้ย
(3) ความเสี่ ย งธุ ร กิ จ (Business Risk) : ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ อ อกตราสาร
โดยเฉพาะ เช่ น ความสามารถในการทากาไร ความสามารถในการแข่ งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็ นต้ น
• กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณ ภาพ และมี การติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็ นต้ น
(4) ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่ สามารถซือ้ หรื อขายหลักทรั พย์ ได้ ในระยะเวลา
หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ ขาดสภาพคล่ อง
• ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องหลังจากการลงทุนแล้ วโดยสม่าเสมอ
• ในส่วนของตราสารหนี ้กองทุนมีนโยบายกาหนดสัดส่วนขันต
้ ่าของการคงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงมาก
(5) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนีเ้ งินต้ น และดอกเบีย้ ของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรื อ
คู่สัญญาในการทาธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็ นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้คา้ ประกัน หรื อคู่สัญญา ประสบ
ภาวะขาดทุน หรือไม่ มีสภาพคล่ องเพียงพอที่จะชาระคืน หรือชาระคืนบางส่ วน
• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา และคัดเลือกตราสารที่ผ้ อู อกมีคณ
ุ ภาพ
และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็ น
ต้ น

ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทาลิส MID-SMALL CAP
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน สรุ ปตามอัตราส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่จากัดอัตราส่วน

ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2.2 กรณี มี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่
ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝาก

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

หรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการดาเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน หรื อ ศุกูก ที่ผ้ ู
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ต่า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนในbenchmark + 5%

5.2 เสนอขายในประเทศไทย
5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4 เป็ น ตราสารที่ อ ยู่ ใ นระบบ organized market หรื อ
เทียบเท่า
6

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขาย ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสาร (1) 15% หรื อ
ทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขาย
ในกระดานซือ้ ขายหลักทรั พย์ สาหรั บผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทา
ให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET)
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม
6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่ผ้ ูอ อกจัด ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่ร วมสาขาของ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต่างประเทศที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย)
6.4.4 เป็ นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรื อ
เทียบเท่า
6.5 ตราสาร Basel III ที่ มี credit rating อยู่ ใ นระดั บ
investment grade และอยู่ในระบบของ organized market
หรื อเทียบเท่า
6.6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ดังนี ้
6.6.1 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่จดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรั บผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
(แต่ไม่ร วมถึงหน่วยดังกล่าวที่อ ยู่ร ะหว่างดาเนินการแก้ ไข
เหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อ
ขายใน SET)
6.6.2 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่อยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.6.1
6.7 ธุ ร กรรมดัง นี ้ ที่ คู่ สั ญ ญามี credit rating อยู่ ใ นระดับ
investment grade
6.7.1 reverse repo
6.7.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)
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ไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit ของคูส่ ญ
ั ญา

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ ยในรอบปี
นิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คล บัญชี
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)

2

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้

3

reverse repo
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ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%

ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

4

securities lending

5

ตราสารดังนี ้ (total SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 25%

5.1 ตราสารที่ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET

ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารที่ไม่ได้ ซื ้อขายอยู่ในกระดานซื ้อขายหลักทรั พย์สาหรั บผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET
5.3 ตราสารที่ซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรั พ ย์ ส าหรั บผู้ล งทุน
ทั่ว ไป ซึ่ง อยู่ ร ะหว่ า งแก้ ไขเหตุที่ อ าจท าให้ มี ก ารเพิ ก ถอนตราสาร
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
5.4 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน ศุกูก หรื อตราสาร Basel III ที่
ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E
และ P/N
6

derivatives ดังนี ้
hedging limit :
การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้ องมีจานวนหุ้น
ของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด
รายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนัน้ (ตามที่
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินล่าสุด)
หมายเหตุ: มูลค่าหนี ้สินรวม (total liability) ไม่ให้ นบั รวมรายการเจ้ าหนี ้
การค้ า รายได้ รับล่วงหน้ า ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และหนี ้สินของเจ้ าหนี ้ที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้ องเป็ นหน่วย CIS
ของกองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
กว้ าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วย
นัน้

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่
ออกหน่วยนัน้
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้

อัตราตามโครงการ
ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมต่ อปี
ไม่ เกิน 3.60

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2)

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 2.00)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (2)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2)

 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการ
ขายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses)
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (3)

ไม่เกิน 0.10 (ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 0.035)
ไม่เกิน 0.12 (ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 0.07)
ไม่เกิน 0.50
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน**
อัตราตามโครงการ
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)***
 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)***
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า *** (Switching in)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*** (Switching out)
 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่
กาหนดไว้ ในโครงการ (Exit Fee)
 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสัง่ ซื ้อหรื อ
สัง่ ขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ ากองทุน) (4)
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee)
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ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 1.00)
ไม่เกิน 3.00 (ช่วงแรกยกเว้ น)
ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 1.00)
ไม่เกิน 3.00 (ช่วงแรกยกเว้ น)
-ไม่มีไม่เกิน 0.30
(ช่วงแรกยกเว้ น)
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน ขันต
้ ่า 500 บาท

(1)

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใด และภาษี ดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของ
กองทุนรวม
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนโดยตรง
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและบริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
อัตราใหม่ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
(1) หากสมาคมบริ ษัท จัดการลงทุน และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง มีแก้ ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้ อกาหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวโดยไม่ถือเป็ นการ
แก้ ไขโครงการ
(2) ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้ วยหนี ้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน(ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ ามี) ณ วันที่คานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(3) ค่าใช้ จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(4) กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้โดยคานวณเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืนหรื อราคาสับเปลี่ยนเข้ า หรื อราคาสับเปลี่ยนออก
ทังนี
้ ้ อัตราค่าใช้ จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื ้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
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คาเตือน / ข้ อแนะนา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการ
กองทุน รวมลงทุน ในหลัก ทรัพย์ ห รื อทรัพย์ สิน อื่น เพื่อกองทุน รวม โดยบริ ษัท จะจัดให้ มีระบบงานที่ ป้องกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นีผ้ ้ ลู งทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการได้ ที่ทางเว็บไซต์ www.talisam.co.th
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด จึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทาลิส MID-SMALL CAP ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด ทาลิส MID-SMALL
CAP ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทาลิส จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
 หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม และส่วนรับรองความถูก
ต้ องครบถ้ วน

คาเตือนหรือคาแนะนาตามประกาศอื่น
 ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบเพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยบริ ษัทจัดการจะทาการติดประกาศ
ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้ องการ
ทราบข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานและที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุนที่จดั ทาขึ ้นโดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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