ลูกค้า โอน LTF/RMF/SSF
และ/หรือ ลงทุนใน SSF RMF
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 30 ธ.ค. 2565

ทุกยอดการลงทุน 25,000 บาท

รับ

หน่วยลงทุน

TLMMF 50 บาท

สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เงื่อนไขและกติการายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
1.

รายการส่งเสริมการขายนี้สําหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่มีการลงทุนในกลุ่ม LTF RMF SSF ภายใต้การจัดการ
ของ บลจ.ทาลิส ทุกกองทุน รวมถึงกองทุน SSF และ RMF ที่จัดตั้งใหม่ ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
เพื่ อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) โดยมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 - 30 ธันวาคม 2565
เท่านั้น

2.

ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนย้าย LTF RMF SSF จากบลจ.อื่น มายัง
บลจ.ทาลิส ยอดรายการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม LTF SSF หรือ RMF ภายใต้
การจัดการของบริษัท หักด้วยยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน LTF SSF
และ RMF ไปยั ง บลจ.อื่ น ยกเว้ น การขายคื น ที่ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขทางภาษี ต ามเกณฑ์ ข องกรมสรรพากร
โดยยอดเงิ น ลงทุ น ทุ ก ๆ 25,000 บาท (เศษของ 25,000 ไม่ นั บ ) จะได้ รั บ หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น เปิ ด ทาลิ ส
ตลาดเงิ น (เป็ น กองทุ นรวมตลาดเงิ น ) มูล ค่ า 50 บาท ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ น ต้ องถื อหน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้ ล งทุ น ภายใน
ช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

3.

สิทธิ์ในการรับเงินลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน บริษัทจะคํานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิตามเลขที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน

4.

บลจ.ทาลิส จะทําการโอนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทําการโอน

5.

หน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทแล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

6.

บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และคําตัดสินของ บลจ.ทาลิส ไม่ว่าประเด็นใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด

่ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงือ
ประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทําขึ้นเพื่ อให้
ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดและไวรัสที่มาพร้อม e-mail และไฟล์แนบ
ทั้งสิ้น

ตัวอย่างการคิดโปรโมชั่น
ยอดเงินลงทุน

เข้า/ไม่เข้าเงื่อนไข

ได้รับ Fund Back*

ตัวอย่างที่ 1

250,000 บาท

✓

500 บาท

ตัวอย่างที่ 2

30,000 บาท

✓

50 บาท

ตัวอย่างที่ 3

24,000 บาท

✘

-

กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส ที่ร่วมโปรโมชั่น
กองทุน

สรุปนโยบายการลงทุน

จ่ายเงินปันผล

่ ง
ระดับความเสีย
กองทุน

ผู้ลงทุน

TLEQRMF

ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ
MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ไม่มี

6

4,5

TLFLEXRMF

ลงทุ น ในตราสารทุ น ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสารแห่ ง หนี้ เงิ น ฝาก
หน่ว ยลงทุนของกองทุ น โดยพิ จารณาการปรั บสัด ส่วนการลงทุ นใน
หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วน ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของ NAV
ตามดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุนและความเหมาะสมกับสภาวการณ์
และสภาพตลาดในแต่ละขณะ

ไม่มี

6

4,5

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่มี
ปัจจัยพื้ นฐานดี รวมถึงแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกที่บริษัทการกําหนดโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ NAV

ไม่มี

6

4,5

TLMSEQRMF

่ ดทะเบียนใน
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทีจ
SET และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ไม่มี

6

4,5

TLUSNDQ-HSSF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1
(กองทุนหลัก) เพี ยงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุน หลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมและลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.invesco.com/us/financialproducts/etfs/produ
ct-detail?productId=QQQ

ไม่มี

6

4,5

TLLTFEQ

ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ
MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

ไม่มี

6

4,5

TLDIVLTF-D

ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ
MAI ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

มี

6

4,5

TLSMALLEQSSF

่ ดทะเบียนใน SET และ/หรือ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็ก ทีจ
MAI ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ไม่มี

6

4,5

TLDIVRMF

สรุปความเสี่ยงสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน อาทิ ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จากสภาวะตลาด/เศรษฐกิจ,
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหรือราคาได้ตามความต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์
ขาดสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งใช้อ้างอิงใน การตีมูลค่าตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน , ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country
Concentration Risk) และ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) เป็นต้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อบลจ.ทาลิส โทร. 02 015 0222 www.talisam.co.th

