SSF - RMF PROMOTION
คว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทย ต้อนรับการเปิดประเทศ
และ เติบโตไปกับหุ้นสหรัฐ ผู้นาด้านนวัตกรรม พร้อมรับ
Promotion “Fund Back”* ต่อยอดเงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนทุกๆ 25,000 บาท
รับหน่วยลงทุน TLMMF 50 บาท
*Fund back คือ ได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)
(เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ระดับความเสี่ยง 1) โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกติการายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
1.

2.

3.

4.
5.

รายการส่งเสริมการขายนี้สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีการลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ภายใต้การจัดการของ บลจ.ทาลิส
ทุกกองทุน รวมถึงกองทุน SSF และ RMF ที่จัดตั้งใหม่ ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) และมี
ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF
หรือ RMF ภายใต้การจัดการของบริษัท หรือ รายการโอนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน SSF หรือ RMF จาก บลจ. อื่น โดยยอดเงิน
ลงทุนทุกๆ 25,000 บาท (เศษของ 25,000 ไม่นบั ) จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน)
มูลค่า 50 บาท ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสุทธิตามรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวไม่สามารถทาการขายคืน สับเปลี่ยน หรือโอน
เปลี่ยนมือ หรือโอนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2565 ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่าง
กองทุน SSF และ RMF ด้วยกันภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส ที่ไม่ใช่การสับเปลี่ยนไปกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
เพื่อการเลี้ยงชีพ เท่านั้น
สิทธิ์ในการรับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะคานวณตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย นับจากยอดซื้อ และ
สับเปลี่ยนเข้าสุทธิในกองทุน SSF หรือ RMF หักด้วยยอดการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน SSF และ RMF
ไปยัง บลจ.อื่น ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
บลจ.ทาลิส จะทาการโอนเงินลงทุน พิเศษเข้าในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ ที่มี
มูลค่าเทียบเท่า และกาหนดระยะเวลาดาเนินการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคาตัดสินของ บลจ .ทาลิส ไม่ว่าประเด็น
ใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด

การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ ลงทุนควรทาความเข้าใจในลั กษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากความไม่
สมบูรณ์ ความผิดพลาดและไวรัสที่มาพร้อม e-mail และไฟล์แนบทั้งสิ้น
เอกสารรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ จัดทาขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
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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 ที่ร่วมโปรโมชัน่
กองทุน

สรุปนโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ
MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ลงทุ น ในตราสารทุน ตราสารกึ่ง หนี้ กึ่ง ทุ น ตราสารแห่ งหนี้ เงิ น ฝาก
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น โดยพิ จ ารณาการปรั บสั ด ส่ ว นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วน ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของ NAV ตาม
TLFLEXRMF
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและความเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
สภาพตลาดในแต่ละขณะ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่มี
TLDIVRMF
ปัจ จัย พื้น ฐานดี รวมถึงแนวโน้ มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลั กเกณฑ์การ
คัดเลือกที่บริษัทการกาหนดโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ NAV
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียน
ใน SET และ/หรื อ MAI ที่มีปัจ จัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการ
TLMSEQRMF
เจริญเติบ โตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดย
TLUSNDQ-H-SSF
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
TLEQRMF

จ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยง
กองทุน

ผู้ลงทุน

ไม่มี

6

4,5

ไม่มี

6

4,5

ไม่มี

6

4,5

ไม่มี

6

4,5

ไม่มี

6

4,5

สรุปความเสี่ยงสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน อาทิ ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จาก
สภาวะตลาด/เศรษฐกิจ, ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหรือ
ราคาได้ตามความต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งใช้อ้างอิงใน การตีมูลค่าตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุน, ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country Concentration Risk) และ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) เป็นต้น
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อบลจ.ทาลิส โทร. 02 015 0222 www.talisam.co.th
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