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

 หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทาลิส MID-SMALL CAP เม่ือเหน็วา่การลงทนุในกองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของ
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
 กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซื่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(unlisted) ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงท่ีสูงขึน้มากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ ออกตราสาร หรือ
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น 

 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจดัการกองทนุ การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุหรือ
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือรับ/ปฏิเสธสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรื อไม่รับ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว แล ะ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส MID-SMALL CAP 

  TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 

  (TLMSEQ) 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้/จัดการกองทุนรวม    :  

วันที่เสนอขาย : เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 13 – 19 ธนัวาคม 2559 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลกัษณะท่ีส่งผลให้กองทุนมี net 
exposure ในตราสารทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุนอกเหนือจากท่ีกล่าวในวรรคแรก รวมถงึตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เงินฝาก หน่วย
ลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทนุอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรม
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน และกองทนุอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า
โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะเพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) รวมทัง้อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างได้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้  และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทนุนี ้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ไม่ได้ประกอบ
อยู่ในดชันี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) ณ วนัท่ีกองทุนลงทุน อย่างไรก็ดี หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดงักล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการ
ค านวณดชันี SET50  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนัน้ต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของ
กองทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้อาจมีบางขณะท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไว้ในโครงการได้ อนัเน่ืองมาจากการเกิด
สภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตุจ าเป็น เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทาง
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เศรษฐกิจท่ีมีนัยส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบตัิจากภัย
ธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชีกองทนุ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไม่สามารถปรับการลงทนุได้ทนัก่อนวนัสิน้ปีบญัชี เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งทนุให้
เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือวา่เป็นการผิดเง่ือนไขของโครงการ 

 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุมีการปรับตวัสงูขึน้ 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A:        กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ  

Q:      กองทุนรวมนีมี้จ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: 2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน

เงินทนุของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือคดิเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไม่เกิน 30,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกบันกัลงทนุทัว่ไปท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาด

เล็ก ซึง่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทุนนี ้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ไม่ได้ประกอบอยู่ในดชันี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ณ วนัท่ีกองทนุลงทนุ และผู้ลงทนุควรตัง้เปา้หมายลงทนุในกองทนุรวมนีใ้นระยะปานกลางถึง
ระยะยาว 

 

กองทนุรวม 

ตลาดเงิน 

ท่ีลงทนุ
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทนุรวม 

ตลาดเงิน 

ท่ืลงทนุใน
ตา่งประเทศ
บางสว่น 

กองทนุรวม 
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม 

ตราสารหนี ้
กองทนุรวมผสม กองทนุรวม 

ตราสารแหง่ทนุ 

กองทนุรวมหมวด
อตุสาหกรรม 

กองทนุรวม 

ท่ีเน้นลงทนุ 

ในทรัพย์สนิ 
ทางเลือก 

ความเส่ียง/มีความซับซ้อนต ่า ความเส่ียง/มีความซับซ้อนสูง 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

TLMSEQ 
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Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน  
A: ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุ 
 
Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมแบบไม่ก าหนดอายโุครงการ โดยวนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:      กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 ในครัง้แรกผู้ลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้ 

โดยน าจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยลงทนุ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) และภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตวัอย่าง เช่น หากผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าธรรมเนียมส าหรับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนส าหรับช่วงการเสนอขายครัง้แรก 
เทา่กบัร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่ากบั 10.1070 บาท
ต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผู้ลงทนุจะได้รับจ านวน
หน่วยลงทนุเทา่กบั 494.7066 หน่วย (5,000/10.1070) 

  
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ ดงันี ้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO):  
 บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 02-015-0222 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ หรืออาจพิจารณารับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทาง
อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลา เร่ิมให้บริการ -15.30 น. 

 
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): “ทกุวนัท าการ*” ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการจนถงึเวลาท่ีบริษัท
จดัการก าหนด ทัง้นี ้จะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ  และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป โดยผู้ลงทนุสัง่ซือ้ครัง้แรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และครัง้ต่อไปไม่
น้อยกวา่ 5,000 บาท  ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ี  
 บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 02-015-0222 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ หรืออาจพิจารณารับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทาง
อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 

อนึง่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอ่ืนเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกตขิองบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือตามที่บริษัท
จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเตมิ) 
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 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    
          การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
  กรณีผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
       น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 
   บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 

 
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

   กรณีผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
        น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 
   บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 
 
 
 วธีิการรับซือ้คืน 

 บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ* ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการจนถงึเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะช าระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจุบนัภายใน 4 วนัท าการ) นบัแต่วนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน 
โดยการโอนเข้าบญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ลงทนุ ตามที่ผู้ลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ* ได้ท่ี  : 
 บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 02-015-0222 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับค าสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลา เร่ิมให้บริการ -15.30 น. 

อนึง่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอ่ืนเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกตขิองบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือตามที่บริษัท
จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเตมิ) 
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Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของ

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอร์มแสดง

ตนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึง่มี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข)  บริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียง
กฎหมายหรือขดัแย้งตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

(ค)  บริษัทจดัการเหน็วา่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุรวม ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายอ่ืน 
หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลกัษณ์ของธุรกิจจดัการลงทนุ หรือช่ือเสียงของบริษัทจดัการ  

(ง) การท าธุรกรรมซือ้หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นผลให้ผู้ลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแต่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นหรือ
เหน็ชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

(จ) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจดัการกองทนุเปิดทาลิส MID-SMALL CAP (“กองทนุ”)  การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของ
กองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

            (ฉ)   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

 
Q: กองทุนรวมนีมี้ข้อก าหนดเก่ียวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A: การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึง่ต้องไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้  
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักล่าว

อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
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(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

ทัง้นี ้การเล่ือนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ 
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึง่ไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจากส านกังาน 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะ

ราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริง ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุใน
รายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือ  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน 
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เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปได้  
 

Q: วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ซึง่สามารถรับค าสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ หรือเป็น
ผู้ ท าหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้  
www.talisam.co.th หรือช่องทางให้บริการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ตามก าหนดการและช่องทางท่ีสอดคล้องกับการท า
รายการสัง่ซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้โดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัท าการก่อนการเปล่ียนแปลงการให้บริการดงักล่าว ซึง่การด าเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการจะ
ค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทนุท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั ง้แต ่2 คนขึน้

ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัและปรากฏว่าผู้ลงทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอย่าง
อ่ืน) 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควรและอนมุตัใิห้โอนได้ 
ทัง้นี ้ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการ หรือส านกังานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุและ
ย่ืนต่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อ
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้ รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วันท่ี
นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูลงในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเรียบร้อย
แล้ว 
อนึ่ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติ
มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา 
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บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A: บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่าน Website 

ของบริษัทจดัการ: www.talisam.co.th ทกุวนัท าการ 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วย

ลงทนุทกุครัง้ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัการท ารายการดงักล่าว
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
จัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซือ้หน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทนุ  

ส่วนในกรณีการท ารายการภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทนุพร้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการไม่ได้รับจดัสรรหน่วยลงทนุ: 

บริษัทจดัการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซือ้/รับโอนหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะ
กรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

สิทธิในการลงมตเิพ่ือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวธีิจดัการ:   
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) จะไม่
นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

Q: ช่องทางและวธีิการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเตมิ 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

http://www.talisam.co.th/
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Q: กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั โทร.0-2015-0222 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 02-626-4531  

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัใิห้จดัตัง้กองทนุรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา บริษัท
ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ด้านการจดัการกองทนุจากกระทรวงการคลงัในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้รับการ
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และได้รับการอนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ซึง่นบัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจจดัการลงทุน
โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นเป็นสถาบนัการเงินใด ๆ เลย 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 

 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีจ านวนทัง้สิน้ 5 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เทา่กบั 488,741,458.30 บาท 

            

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชตกิา สวนานนท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายฉตัรพี ตนัตเิฉลิม  รองประธานกรรมการ 

3. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัดิ ์ กรรมการ 

4. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล   กรรมการ 

5. นายกฤษณ์ จนัทโนทก  กรรมการ 

6. นางสาวณฤดี จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการและเลขาท่ีประชมุ 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารบริษัท 

1. นายฉตัรพี ตนัตเิฉลิม  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

3. นางสาวณฤดี จนัทร์แจ่มจรัส ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร 
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Q: รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

A:    1. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัดิ ์   

 2. นายฉตัรพี ตนัตเิฉลิม  

 3. นายวีระพล สิมะโรจน์ 
           4. นางสาวปวเรศร์ ตัง้อภิชาตเิจริญ 
           5. นายบญุประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ 
   

Q: รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:        รายช่ือและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทนุ แสดงได้ดงันี  ้

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน์ 
 

ผู้จดัการกองทนุตรา
สารทนุ 

- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอนัดบั  
2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- MBA Indiana University at  

South Bend 
- CISA, CFA Level II  
 

- ผู้ชว่ยผู้จดัการ (Assistant Manager) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนชาติ 
จ ากดั 

- ผู้จดัการ (Manager) 
 บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เอส ซี เอฟ 
จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการ (Research Manager) 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จ ากดั   

- หวัหน้ากลุม่กองทนุกลุม่ตราสารทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธน
ชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร์ ตัง้อภิชาติเจริญ 
 

ผู้จดัการกองทนุตรา
สารหนี ้

- BA (การเงนิ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - MBA Finance  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - CISA Level I 
 

- Assistant Vice President 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

-  Vice President บริษัทหลกัทรัพย์ 
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผู้จดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ 
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผู้จดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ 
 

ผู้จดัการกองทนุตรา
สารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 - CISA Level II 
 

- ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ  
บริษัท หลกัทรัพย์ ฟิลลปิ จ ากดั 
(มหาชน) 
- ผู้จดัการกองทนุ  
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน)
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Q: รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลงั 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 02-296-2000  

 ผู้ดแูลผลประโยชน์          
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์ 02-626-4531  

นอกจากหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุด้วย 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิได้จาก 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 
ท่ีอยู่:  เลขท่ี 89 ชัน้ 10 ห้อง 1001-1002  
อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ โทร 02-015-0222 
Website: www.talisam.co.th 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเตมิ/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิในภายหลงัได้ 

 
 

ปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง 

(1) ความเส่ียงตลาด (Market Risk) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ 
• กองทนุจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบีย้ และปัจจยัอ่ืน ๆ จะ

ส่งผลตอ่ราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ และปรับเปล่ียนสดัส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์ให้เหมาะสม
กบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

 
 

http://www.talisam.co/
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(2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตรา
สารหนี ้อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดซึ่งใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี ้ส่งผลให้
มูลค่าตราสารหนีท่ี้กองทุนถืออยู่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เม่ืออัตราดอกเบีย้ตลาดเพิ่มสูงขึน้ จะท าให้
ราคาตราสารหนีล้ดลงและท าให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น 
• ในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโน้มดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ซึ่งราคามีความ

อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดบัต ่า และในทางกลบักนัในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโน้ม
ดอกเบีย้เป็นขาลง กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีร้ะยะยาวเพ่ือโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนีท่ี้จะ
เพิ่มขึน้ หรือกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท่ี้ให้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่ราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง
ของดอกเบีย้ 

 
(3) ความเส่ียงธุรกิจ (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น 
• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ และมีการติดตามและ

วเิคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เม่ือมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น 
 
(4) ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเส่ียงกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา 

หรือราคาที่ต้องการ เน่ืองจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 
• ในส่วนของตราสารทนุ และตราสารอ่ืน ๆ กองทนุจะพิจารณาสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ก่อนตดัสินใจลงทนุ และมีการ

ประเมินความเส่ียงด้านสภาพคล่องหลงัจากการลงทนุแล้วโดยสม ่าเสมอ 
• ในส่วนของตราสารหนีก้องทนุมีนโยบายก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสงูมาก 

 
(5) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ

คู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สัญญา ประสบ
ภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช าระคืน หรือช าระคืนบางส่วน 
• กองทนุจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา และคดัเลือกตราสารท่ีผู้ออกมีคณุภาพ 

และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เม่ือมีการประกาศงบการเงิน เป็น
ต้น 

 

การลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ สรุปตามอตัราส่วนดงันี  ้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่
ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝาก 

หรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือ ศุกูก  ท่ีผู้
ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย                   

5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารท่ีอยู่ในระบบ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  20% หรือ 

(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุในbenchmark + 5% 
 

6 ทรัพย์สินดงันี ้ 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่ม่รวมถงึตราสาร
ทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท าให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ ลงทุนทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจท า
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 

  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  15%  หรือ 

(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
6.1 

6.4  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู 

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3  เป็นตราสารท่ีผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ  

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศท่ีไ ด้รับ 
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.4  เป็นตราสารท่ีอยู่ในระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6 .5   ตราสาร  Basel III ท่ี มี  credit rating อยู่ ในระดับ 
investment grade และอยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเทา่ 

6.6  หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี ้

6.6.1  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET  
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้
ขายใน SET)  

6.6.2  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีอยู่ใน 

ระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.6.1 

6.7  ธุรกรรมดังนี  ้ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.7.1  reverse repo 

6.7.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักล่าว   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit ของคูส่ญัญา 

 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
นิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิตบิคุคล
ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี  ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย์ 

1.3  บริษัทเงินทนุ 

1.4  บริษัทเครดติฟองซเิอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี   

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

5.1  ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน    SET 

5.2  ตราสารท่ีไม่ได้ซือ้ขายอยู่ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET 

5.3  ตราสารท่ีซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ ลงทุน
ทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนตราสาร
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET 

5.4  ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ี
ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ แตไ่ม่รวม B/E 
และ P/N 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดงันี ้

hedging limit :  
การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลด
ความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั ต้องมีจ านวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใด
รายหนึง่  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนัน้ (ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสดุ) 

หมายเหต:ุ มลูคา่หนีส้ินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวมรายการเจ้าหนี ้
การค้า รายได้รับล่วงหน้า คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และหนีส้ินของเจ้าหนีท่ี้มีความ
เก่ียวข้องกบับริษัท เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นต้น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุนรวม เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นหน่วย CIS 
ของกองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ท่ีมีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวง
กว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วย
นัน้ 

 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ี
ออกหน่วยนัน้ 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 3.60 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ (2) ไม่เกิน 3.00 (ปัจจบุนั เรียกเก็บ 2.00) 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (2) ไม่เกิน 0.10 (ปัจจบุนั เรียกเก็บ 0.035) 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (2) ไม่เกิน 0.12 (ปัจจบุนั เรียกเก็บ 0.07) 

  คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการ
ขายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม (Advertising Expenses) ไม่เกิน 0.50 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืน  ๆ (3)    ตามที่จ่ายจริง 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 อัตราตามโครงการ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)*** ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบนั เรียกเก็บ 1.00) 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee)***    ไม่เกิน 3.00 (ช่วงแรกยกเว้น) 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า *** (Switching in) 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก*** (Switching out) 

 

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบนั เรียกเก็บ 1.00) 

ไม่เกิน 3.00 (ช่วงแรกยกเว้น) 
 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุ ก่อนระยะเวลาถือครองที่ 
ก าหนดไว้ในโครงการ  (Exit Fee) 

-ไม่มี- 

 คา่ใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ เม่ือมีการสัง่ซือ้หรือ 
สัง่ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (เก็บเข้ากองทนุ)  (4) 

ไม่เกิน 0.30 
(ช่วงแรกยกเว้น) 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (Unit Transfer Fee) 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วยลงทนุ ขัน้ต ่า 500 บาท 
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หมายเหตุ :  

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของ
กองทนุรวม 

** คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ได้รวมภาษี มลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ผู้ลงทนุโดยตรง 

ทัง้นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อตัราใหมใ่ห้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเปลี่ยนแปลง 

(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
เก่ียวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ข้อก าหนด  เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วโดยไมถื่อเป็นการ
แก้ไขโครงการ 

(2) ร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินรวม หกัด้วยหนีส้ินรวมก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (ถ้ามี) คา่ธรรมเนียม
นายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ถ้ามี) ณ วนัท่ีค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(3) คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีน้อยกวา่หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

(4) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเข้า หรือราคาสบัเปลี่ยนออก 
ทัง้นี ้อตัราคา่ใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลกัทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่
เท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 
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ค าเตอืน / ข้อแนะน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทุนเพื่อ
บริษัทจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต์  www.talisam.co.th 

 กองทุนรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทาลิส จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนั
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL 
CAP ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ ทาลิส จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน          

 หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมี 3 สว่น คือสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ส่วนข้อมลูกองทนุรวม และสว่นรับรองความถูก
ต้องครบถ้วน   

 

 

 

 ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้  

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะท าการติดประกาศ 
ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.talisam.co.th 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมลูเพิ่มเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ผู้ขายหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม
ท่ีได้รับอนมุติัจากส านกังานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

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

