ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
22 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

รายการส่งเสริมการขายสําหรับ
Application
เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมและมียอดเงินลงทุนสะสมตัง
้ แต่ 50,000 บาท ขึ้น ไป
โดยเป็น การทํา รายการซื้อ ผ่า น Application Streaming Fund+

รับ e-Coupon Starbuck มูลค่า 100 บาท
เงื่อนไขและกติการายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

รายการส่ งเสริม การขายนี้ สํา หรั บลู กค้า บุค คลธรรมดาที่ มีก ารเปิด บัญ ชีใ หม่ และมีย อดเงิ น
ลงทุนสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้ น ไป (ไม่ นั บ รวมลู ก ค้ า บุ ค คลที่ มี บั ญ ชี ร่ ว ม) ในกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทาลิส ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนประเภท R M F แ ล ะ SSF
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 รับ e-Coupon Starbuck
มูลค่า 100บาท
ยอดเงินลงทุนสะสมนี้ต้องเป็นการทํารายการซื้อผ่าน Application Streaming Fund+
เท่านั้น ไม่นับรวมรายการสับเปลี่ยนเข้า
สิทธิในการรับ e-Coupon จะคํานวณจากยอดลงทุนรวมทุกกองทุนที่ร่วมรายการ ภายใต้
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยผู้ลงทุนมีสิทธิรับ e-Coupon สูงสุด 100 บาท/ท่าน
บริษัทจะดําเนินการจัดส่ง e-Coupon Starbuck ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับโปรโมชั่น
ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจัดส่งผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้
ลงทุนได้แจ้งไว้กับทางบริษัทในคําขอเปิดบัญชี
ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และคําตัดสินของ บลจ.ทาลิส ไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สุด

ตัวอย่างการคิดโปรโมชั่น
ยอดเงินลงทุน
ตัวอย่างที่ 1

50,500 บาท

ตัวอย่างที่ 2

100,000 บาท

ตัวอย่างที่ 3

24,000 บาท

่ นไข
เข้า/ไม่เข้าเงือ
✓

✓

✘

ได้รับ e-Coupon Starbuck
100 บาท
100 บาท
-
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กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส ที่ร่วมโปรโมชัน่
กองทุน
TLMMF
TLFLEX
TLEQ
TLMSEQ

TLEQ-THAICG

TLDIVEQ-D

TLUSNDQ-H-A

สรุปนโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หนวยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน
หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
กองทุ น รวมผสม เน น ลงทุ น ในหุ น จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ปรั บ
สัดสวนไดรอยละ 0-100 ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุ น รวมตราสารทุ น ลงทุ น ในหุ น จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย
SET/MAI โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80ของNAV
กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุนขนาดกลาง-เล็ก (หุนนอก SET50) ที่มี
พื้นฐานดี มีแนวโนมการเติบโตสูงและ/หรือมั่นคง โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80ของNAV
กองทุน รวมตราสารทุ น เนน ลงทุ น ในบริษัทที่มีการกํากับ ดูแลกิจ การที่ดี
รวมถึงบริษัทที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกโครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่ ง การพิ จ ารณาการ
กํากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดีอาจพิ จ ารณาจากการจัด อัน ดับ CG Scoring ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของNAV
กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET
และ/หรื อ MAI ที่ มี ป จ จั ย พื้ น ฐานดี รวมถึ ง แนวโน ม ที่ จ า ยเงิ น ป น ผล
ตามหลักเกณฑการคัดเลือกที่บริษัทการกําหนดโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมฟดเดอรฟนด ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ
Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนใน
กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของNAV และ
ลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

จายเงินปนผล

ระดับความเสี่ยง
กองทุน

ผูลงทุน

ไมมี

1

1-5

ไมมี

6

4,5

ไมมี

6

4,5

ไมมี

6

4,5

ไมมี

6

4,5

มี

6

4,5

ไมมี

6

4,5

การลงทุน มีความเสี่ ยง ผู ลงทุ น ควรทํ า ความเขา ใจในลั ก ษณะสิน คา เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง และขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่ระบุในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุน
สรุปความเสี่ยงสําคัญที่เกี่ยวของกับกองทุน อาทิ ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยจาก
สภาวะตลาด/เศรษฐกิจ, ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) เปนความเสี่ยงที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยในระยะเวลาหรือ
ราคาไดตามความตองการ เนื่องจากหลักทรัพยขาดสภาพคลอง, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เปน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งใชอางอิงใน การตีมูลคาตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุน, ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country Concentration Risk) และ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) เปนตน
หากทานมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวน โปรดติดตอบลจ.ทาลิส โทร. 02 015 0222 www.talisam.co.th
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