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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโนมการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจ โดยเปนไปในลักษณะที่สงผลใหกองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ในสวนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กลาวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เปนตน รวมถึงกองทุนอาจทำ
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ
คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุน
ในหลั กทรั พ ย หรื อทรั พ ย สิ นอื ่ น หรื อการหาดอกผลโดยวิ ธี อื ่ นอย า งใดอย างหนึ ่ ง หรื อหลายอย า งไดต ามที ่ส ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการ
จั ด อั น ดั บ ความน า เชื ่ อ ถื อ (Unrated) และตราสารทุ น ของบริ ษ ั ท ที ่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย (Unlisted
Securities) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ใหหมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่ง
ไมไดประกอบอยูในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุนที่เสนอขาย
แกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อยางไรก็ดี หากตอมามูลคาตลาดของบริษัทดังกลาวเติบโตจนได
เขาไปประกอบเปนสวนหนึง่ ในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไวซึ่งหุนของบริษัทนั้นตอไปได โดย
ไมถือวาเปนการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใน
การกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กำหนดไวในโครงการไดอันเนื่องมาจาก
การเกิดสภาวการณที่ไมปกติหรือมีเหตุจำเปน เชน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางมีนัยสำคัญ หรือเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรงในชวงใกลกับวันสิ้นรอบปบญ
ั ชี
กองทุน อันเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถปรับการลงทุนไดทันกอนวันสิ้นปบัญชี เปนตน โดยบริษัทจัดการจะรายงาน
การไมสามารถลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่ กำหนดไว ในโครงการแกสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขของโครงการ
 กลยุทธการบริหารกองทุน:
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกวา
มูลคาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลา และจะตองชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร (ถามี)

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
 ผูล งทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

 ผูลงทุนไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหนาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนประกัน
 ผูถ ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดวย
 กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงเนื่องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวาจึงมี
กำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
 ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
 กองทุนรวมอาจมี/มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู
ถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการ
ถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.talisam.co.th
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แผนภาพแสดงตำแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ำ
เสี่ยงต่ำ

1

2

ต่ำ

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5 6

7

เสี่ยงสูงมาก

8

สูง

โอกาสขาดทุนเงินตน

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ตัวอยาง

ต่ำ

สูง

<5%

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 25 %

> 25 %

กลุมหุนที่เนนลงทุน
สูง

ต่ำ

general

large cap

mid/small

sector

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
ต่ำ

สูง

< 10 %

10 – 20 %

20 – 50 %

50 – 80 %

> 80 %

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
ต่ำ
สูง

< 20 %

20 – 50 %

50 – 80 %

> 80 %

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.talisam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% NAV

เงินฝากธนาคาร,
พัฒนา
บริการรับเหมา
4.68 % ทรัพยสินและหนี้สินอื่น, -0.15%
อสังหาริมทรัพย,
กอสราง, 3.00 %
อาหารและเครื่องดื่ม,8.22 %
5.03 %
ของใชสวนตัวและ
เวชภัณฑ, 4.50 %
สื่อและสิ่งพิมพ,
2.96 %
บรรจุภัณฑ,
1.92 %

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร, 20.88 %
พาณิชย, 12.24 %
พลังงานและ
สาธารณูปโภค,
4.70 %
เงินทุนและ
หลักทรัพย,6.69 %

บริการเฉพาะกิจ,
8.80 %
ขนสงและโลจิสติกส, 8.33 %
การแพทย, 4.85 %

ประกันภัยและประกัน
ชีวิต,3.35 %

ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย
บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซนตเมด จำกัด (มหาชน)

% NAV
8.80
6.94
5.05
4.85
4.50

เปนขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

4.0000
3.0000
2.0000

สูงสุดไมเกิน 2.6750

สูงสุดไมเกิน 3.9804

2.2465

2.1400
สูงสุดไมเกิน 1.0700

1.0000

สูงสุดไมเกิน 0.1070
0.0316

0.0000
การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน 0.1284
0.0749
นายทะเบียน

ตามที่จายจริง
คาใชจายอื่น

คาใชจายทั้งหมด

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
2) สามารถดู ค  า ธรรมเนี ย มที ่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมย อ นหลั ง 3 ป ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส ว นข อ มู ล กองทุ น รวมได ที่
www.talisam.co.th
3) การคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน คำนวณใน
อัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวมกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี)
คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ
(ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

TLMSEQRMF
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการ
• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวม
ปกติเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สับเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต
การจัดการของ บลจ. อื่น
• กรณีกองทุนเปนกองทุนตนทาง

• กรณีกองทุนเปนกองทุนปลายทาง
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ
ในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

1.50%
1.50%

ยกเวน
ยกเวน

ในอัตราคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุน
ไมมี

ยกเวน

ในอัตราคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ขั้นต่ำ 200 บาท
ในอัตราคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุน
0.30%
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 ตอรายการ

ไมมี

ยกเวน
ยกเวน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
(1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถอื หนวยลงทุน ไดรวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดแลว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุน/ผูลงทุนโดยตรง
(2) คาธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตรา
ที่ไมเทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป

TLMSEQRMF
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)
2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน

% ตอปของ NAV

20.00%

11.29%
10.00%
TLMSEQRMF
Benchmark
3.51%

0.00%

2564*
* ตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทําการสุดทายของป 2564
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแตจัดตั้งกองทุน: -9.14%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation): 17.30%
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Small – Mid Cap

TLMSEQRMF
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6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผลการดำเนินงานยอนหลัง
Year
to
date

3 เดือน

Percentile

6
เดือน

Percentile

1 ป*

TLMSEQRMF

8.36

12.37

1st - 5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Benchmark

2.11

0.81

75th - 95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19.04

19.85

95th - 100th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.29

15.30

50th - 75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กองทุน

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของ
Benchmark

Percentile

ตั้งแต
จัดตั้ง*

N/A

N/A

12.17

N/A

N/A

N/A

13.64

N/A

N/A

N/A

N/A

17.30

N/A

N/A

N/A

N/A

15.47

Percentile 3 ป* Percentile 5 ป* Percentile 10ป*

หมายเหตุ: * ผลการดำเนินงานตัง้ แต 1 ปขึ้นไป แสดงเปน % ตอป

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุม คือ Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Return (%)
3M

6M

1Y

3Y

Standard Deviation (%)
5Y

11.19 18.23 25.69 26.16 15.80
8.53 12.64 16.91 15.76 10.30
3.66 6.65 12.11 11.23 7.09
2.28 6.05 8.96 8.88 5.85
-0.12 3.89 6.44 6.23 2.23

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

14.28
14.77
15.04
17.75
19.42

13.51
13.65
14.07
15.51
17.05

12.43
12.70
13.07
13.87
17.26

20.94
22.56
23.34
23.88
25.53

18.91
20.21
20.61
21.15
22.31

10Y

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.talisam.co.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ

ไมจาย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
30 พฤศจิกายน 2564
ไมกำหนดอายุโครงการ
1,000 ลานบาท

ซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน
หนวยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น.
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
*ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซือ้
ครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชประโยชนจาก
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น.
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
: ไมกำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไมกำหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+3 คือ 3 วันทำการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทำการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ www.talisam.co.th
ชองทางการทำรายการ
 บลจ.ทาลิส
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรบั การแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
 อินเทอรเน็ต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th
 แอปพลิเคชั่น Streaming for funds

รายชื่อผูจัดการกองทุน

TLMSEQRMF

นายวีระพล สิมะโรจน, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564)
น.ส. ปวเรศร ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564)
นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564)
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ขอมูลอื่น ๆ (ตอ)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



























อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน (Portfolio
Turnover Ratio : “PTR”)*

0.36 *คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ที่อยู: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223
website: www.talisam.co.th
email: customerservice@talisam.co.th

TLMSEQRMF

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ฟนนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จำกัด
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จำกัด
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน แอสเซนด เวลธ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอริสต จำกัด
บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จำกัด
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย ไพน เวลท โซลูชั่น จำกัด
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ขอมูลอื่น ๆ (ตอ)
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2015-0222 ตอ 0237-0239 โทรสาร 0-2015-0223
email: compliance@talisam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.talisam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝากจึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
 ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
• กองทุนจะทำการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ เชน ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
ปจจัยอื่น ๆ จะสงผลตอราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดสวนการ
ลงทุนในหลักทรัพยใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งใชอางอิงในการตีมูลคาของตราสาร
หนี้ สงผลใหมูลคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงขาม เชน เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่ม
สูงขึ้น จะทำใหราคาตราสารหนี้ลดลงและทำใหกองทุนขาดทุนได เปนตน
• ในสถานการณที่ตลาดมีแนวโนมดอกเบี้ยเปนขาขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่ง
ราคามีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยูในระดับต่ำ และในทางกลับกันใน
สถานการณที่ตลาดมีแนวโนมดอกเบี้ยเปนขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาส
แสวงผลกำไรจากราคาตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งราคาไมออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย
 ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผูออกตราสาร
โดยเฉพาะ เชน ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแขงขัน ความสามารถของคณะผูบริหาร เปนตน
• กองทุนจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตาม
และวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เชน เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เปนตน
 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไมสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยไดใน
ระยะเวลา หรือราคาที่ตองการ เนื่องจากหลักทรัพยขาดสภาพคลอง
• ในสวนของตราสารหนี้กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดสวนขั้นต่ำของการคงทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงมาก
• ในสวนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคลองของหลักทรัพยกอนตัดสินใจลงทุน
และมีการประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลองหลังจากการลงทุนแลวโดยสม่ำเสมอ
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินตน และดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit
Risk) หรือคูสัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเปนผลมาจากผูออกตราสาร ผูค้ำประกัน
หรือคูสัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไมมีสภาพคลองเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางสวน
• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผูออกตราสาร ผูค้ำประกัน หรือคูสัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผู
ออกมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เชน เมื่อมี
การประกาศงบการเงิน เปนตน
 ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative Risk) : กองทุนอาจมีการเขาทำธุรกรรมการซื้อขาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)
• เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม
สัญญาที่ทำเอาไว เพื่อลดความเสี่ยงของคูสัญญา กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของคูสัญญา และคัดเลือก
คูสัญญาที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)
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