
 

 

ประกาศ 
การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม 

 
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาสสิ จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการจ านวน 8 กองทนุ* ซึง่ได้รับค ารับรอง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ส านกังาน”) แล้ว เพ่ือให้สอดคล้อง และ/หรือ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุ ท่ี ทน. 55/2559 เร่ืองการลงทนุของกองทนุ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 14/2560 เร่ืองการลงทนุของ
กองทนุ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีเร่ืองท่ีแก้ไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1. แก้ไขและเพิ่มเตมิข้อความบางเร่ือง ในหวัข้อ “ค าจ ากัดความ/ค านิยาม” 
 
2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหวัข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ ” และ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ” ซึง่สรุปสาระส าคญัของการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการพอสงัเขป ดงันี ้
หลักเกณฑ์ท่ีแก้ไข เดมิ ใหม่ กองทุนท่ีเก่ียวข้อง 

การลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สัญญาใช้เงิน ที่บริษัทออกเพ่ือ
ช าระหนีท้างการค้า 

ไม่ก าหนด สามารถลงทนุในตราสารดงักลา่วได้เฉพาะท่ีมีการรับอาวลั
หรือรับรองโดยสถาบนัการเงินตามท่ีก าหนด 

TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, 
TLFLEXRMF, TLMMRMF, 
TLMMF, TLMSEQ, TLEQ 

การลงทนุในตราสารหนี ้ ไม่ได้ก าหนดให้ต้องลงทุนในตราสารหนีท่ี้มี
การเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณะเป็นการทัว่ไป 
(ข้อมลูpublic) 

ตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุได้ นอกจากจะต้องขึน้ทะเบียน
ในตลาดซือ้ขายท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการ
แล้ว จะต้องมีข้อมูล public ด้วย หากไม่มีคณุสมบตัินี ้จะ
ถูกจ ากัดให้ลงทนุในผู้ออกรายใดรายหนึ่งไม่เกิน 5% ของ 
NAV และทกุรายรวมกนัไม่เกิน 15% ของ NAV 

TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, 
TLFLEXRMF, TLMMRMF, 
TLMMF, TLMSEQ, TLEQ 

การลงทุนในหน่วย infra  หรือ 
หน่วย property  

กรณีกองทุนท่ีลงทุนจดทะเบียนใน SET 
ลงทนุได้ไม่เกิน 15% ของ NAV 
กรณีกองทนุท่ีลงทนุไม่ได้จดทะเบียนใน SET 
ลงทนุได้ไม่เกิน 5% ของ NAV 

สามารถลงทุนได้ไม่จ ากัดอัตราส่วน แต่กองทุนนัน้ต้องมี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า (diversified fund) 

TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, 
TLFLEXRMF, TLMSEQ, TLEQ 

การลงทุนในสัญญาซื อ้ขาย
ลว่งหน้า 

ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีซือ้ขาย
นอกศนูย์ซือ้ขาย (OTC derivatives) ท่ีมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ลงทุนได้ไม่
เกิน 25% ของ NAV 

ยกเลิกการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว  เพ่ือให้
บริษัทจัดการสามารถบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, 
TLFLEXRMF 

การลงทุนในตราสารหนีท่ี้เป็น
ตราสารออกใหม่ ท่ี มี  credit 
rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ต ่ า ก ว่ า 
investment grade ห รื อ ไ ม่ มี  
credit rating 

ไม่จ ากดัการลงทนุ สามารถลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารของผู้ ออกรายนัน้เป็นรายครัง้หรือรายโครงการ 
(แล้วแตก่รณี) 

TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, 
TLFLEXRMF, TLMSEQ, TLEQ 

หมายเหต ุ: * 8 กองทนุ ได้แก่ (1) กองทนุเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ (TLFLEX)  (2) กองทนุเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ)  (3) กองทนุเปิดทาลิส หุ้นทนุ เพ่ือการเลีย้งชีพ (TLEQRMF)  
(4) กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ  (TLFLEXRMF)  (5) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลีย้งชีพ (TLMMRMF)  (6) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMRMF)            
(7) กองทนุเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุ้นทนุ (TLMSEQ) และ (8) กองทนุเปิดทาลสิ หุ้นทนุ (TLEQ) 

 
พร้อมกนันี ้บริษัทจดัการได้มีการปรับปรุงข้อมลูโครงการจดัการเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม ให้แสดงข้อมลูเป็นอตัราคา่ธรรมเนียมท่ีได้รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกบัหนงัสือเวียน ท่ี กลต. นจ.(ว) 7/2560 ลงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

ทัง้นี ้ให้การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทนุดงักลา่ว มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

อนึง่ หากทา่นต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ ขอความกรุณาตดิตอ่บริษัทจดัการ โทร. 02-015-0222 หรือ customerservice@talisam.co.th หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลบญัชีของทา่น  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลสิ จ ากดั 


