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กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจำนวนมาก 

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

     

กองทุนเปดทาลสิ หุนยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ 
TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE (TLUSNDQ-H) 

(ชนิดเพ่ือการออม: TLUSNDQ-H-SSF) 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

 
กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

 
สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

 
คาธรรมเนียม 

ผลการดำเนินงาน 

 
ขอมูลอ่ืน ๆ 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสำคัญ 

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 
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 นโยบายการลงทุน: กองทุนเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) ที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco 

QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

กองทุนหลักเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย NASDAQ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทุนสวนใหญใน

หุนของบริษัทขนาดใหญที่มีมูลคาตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุน NASDAQ ตามดัชนี 

NASDAQ-100 โดยใชนโยบายเชิงรับ เพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนี NASDAQ-100 

สำหรับการลงทุนสวนที่เหลอืในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่ง ตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก หรือ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนใน

หลักทรัพยที่เสนอขายในประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในตางประเทศ 

รักษาสภาพคลองของกองทุน หรือสำหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 

ในสภาวการณปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง 

(Hedging) ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ตาม กรณีมี

เหตุการณอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุน

อาจดำรงสัดสวนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศเปน

การชั่วคราวได แตกองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน 

(Efficient portfolio management) 

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายใน

ตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที ่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment 

grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนีท้ี่

มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่มี

สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 กลยุทธการบริหารกองทุน: เนนลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว และมุงหวังใหผลประกอบการ

เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) 

เพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงดัชนี NASDAQ-100 Index 

 

คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก :  

www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ 

 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

http://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ
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 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ำกวา

มูลคาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได 

 ผูลงทุนที่ตองการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตางประเทศและยอมรับความเสี่ยง ของการลงทุนใน

หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่เปนตราสารทุนในตางประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกลเคียงกับผลตอบแทน

ของดัชนี NASDAQ-100 

 กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล และชนิดเพื่อการออม 

ในชวงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการหนวยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา และ

ชนิดเพื่อการออม 

 ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเพื่อนำไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหนวยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากผูถือครองหนวยลงทุนไมนอยกวา 10 ป ตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุน 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

 ผูลงทนุที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 ผูลงทนุที่ไมสามารถลงทนุระยะยาว 10 ปได เนื่องจากการถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษี จะตองถือหนวยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด 
 

   ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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คำเตือนท่ีสำคัญ 

 ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ไมสามารถนำหนวยลงทุนไปจำหนาย จายโอน จำนำ หรือนำไปเปนประกันได 

 ผูถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้จะตองชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ย

ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุน รวมทั้งสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมและขอรับคูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต 

และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

 กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอย

ละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในสวนท่ีไมไดทำการปองกันความ

เสี่ยงไว ซึ่งอาจทำใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวอาจมีตนทุน ซ่ึงทำใหผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 กองทุนนี้และกองทุนหลักลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการ

ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศซึ่งอาจสงผลให ผูลงทุน

อาจไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกำหนด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื ่อประโยชนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู

ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีและดำเนินกิจกรรม

ในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหกับบุคคลดังกลาวท่ี

กลาวมาแลวขางตน 

 ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว

ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไว

แลวหรือหยุดรับคำสั่งดังกลาวได 

 กองทุนรวมอาจมี/มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุน

ท้ังหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดท่ี www.talisam.co.th 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

https://www.talisam.co.th/
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แผนภาพแสดงตำแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (market risk) (กองทุนหลัก) 

ต่ำ                                                                                สูง 

< 5 % 5 – 10 % 10 – 15 % 15 – 25 % > 25 % 

หมายเหตุ : พิจารณาจากคาความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทนุรวม (SD) ตอป จากการคำนวณยอนหลัง 5 ป 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) (กองทุนหลัก) 
      ต่ำ                                                                                สูง 

< 10 % 10 – 20 % 20 – 50 % 50 – 80 % > 80 % 

หมายเหตุ : พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน 

      ต่ำ                                                                                สูง 
< 20 % 20 – 50 % 50 – 80 % > 80 % 

หมหมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน 
  ต่ำ                                                                                สูง 

< 20 % 20 – 50 % 50 – 80 % > 80 % 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน (ไมรวมประเทศไทย) 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (exchange rate risk) 
  ต่ำ                                                                                                       สูง 

ท้ังหมด/ 
เกือบท้ังหมด 

บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

หมายเหตุ : กองทุนมีนโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 

*คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.talisam.co.th 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 

การลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรวม 
(high issuer concentration risk) 

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม 
(high sector concentration risk) 

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม 

(high country concentration risk) 

การปองกันความเสีย่ง FX 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 6 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 

คอนขางต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 

คอนขางสูง 
เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

โอกาสขาดทุนเงินตน 

https://www.talisam.co.th/
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ทรัพยสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

หลักทรัพย % NAV 

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 101.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยลงทุน INVESCO QQQ 

TRUST SERIES 1, 101.40%

สัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา, -2.21%

เงินฝากธนาคาร, 0.85 %
ทรัพยสินและ

หนี้สินอ่ืน, -0.04%

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
 

เปนขอมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 ท้ังนี้ คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.talisam.co.th 

% NAV 

https://www.talisam.co.th/
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ขอมูลของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) 

รายละเอียดทรัพยสนิที่กองทุนหลักลงทุน 

 
 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี https://www.invesco.com/us/financial-

products/etfs/product-detail?productId=QQQ   



TLUSNDQ-H-SSF  8 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  
1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว 

2) สามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมและคาใชจายยอนหลัง 3 ป ของกองทุนในหนังสือชี ้ชวนสวนสรุปขอมูลกองทุนรวมไดท่ี 

www.talisam.co.th 

3) การคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน คำนวณใน

อัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวมกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
  

0.3210

0.02675
0.0749 0.0000

0.42265

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืน คาใชจายท้ังหมด 

คา
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง

%
ตอ

ปข
อง

 N
AV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

เรียกเก็บ

สูงสุดไมเกิน 1.6050

สูงสุดไมเกิน 0.1070 สูงสุดไมเกิน 0.1070
สูงสุดไมเกิน 1.0700

สูงสุดไมเกิน 2.8890

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม 
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หมายเหตุ: 

(1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ไดรวมภาษี มลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อ่ืนใดแลว โดยบริษัทจัดการอาจเรยีกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุน/ผูลงทุนโดยตรง 

(2) คาธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตรา
ท่ีไมเทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 

(3) คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) เมื่อสัง่ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หนวยลงทุน โดยเรียกเก็บเขากองทุน 
(4) บริษัทจัดการยังไมเปดใหทำรายการโอนหนวยลงทุนได ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม 
(5) คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนกรณสีับเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใตการจดัการของบริษัทจัดการอ่ืน เรียก

เก็บเปนเงินสดแยกตางหากจากจำนวนเงินลงทุนท่ีผูถือหนวยตองการโอนออก 

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก 
Management Fee เก็บจริง 0.20% 
Total Expense Ratio  เก็บจริง 0.20% 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี https://www.invesco.com/us/financial-

products/etfs/product-detail?productId=QQQ 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 1.00% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-end Fee) 1.00% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) 
สับเปลี่ยนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ 

• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวม
ปกติเขากองทุนชนิดเพ่ือการออม 

• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
ชนิดเพ่ือการออม 

สับเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

• กรณีเปนกองทุนตนทาง 
 

• กรณีเปนกองทุนปลายทาง 

 
 
 

ในอัตราคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน 

ไมมี 
 
 
 

1.00% ของมูลคาหนวยลงทุน
วันทำการกอนหนา 

ในอัตราคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน 

 
 
 

ยกเวน 
 

ไมมี 
 
 
 

200 บาท ตอรายการ 
 

ยกเวน 

คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย 
(Brokerage Fee) 

0.70% ยกเวน 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 100 บาท/1,000 หนวยลงทุน  
ข้ันต่ำ 500 บาท 

100 บาท/1,000 หนวยลงทุน  
ข้ันต่ำ 500 บาท 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 
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ผลการดำเนินงานในอดตี / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภณัฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

-0.36%

-0.22%

-0.40%

-0.35%

-0.30%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

2564*

%
ตอ

ปข
อง

 N
AV

* ตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทําการสุดทายของป 2564

TLUSNDQ-H

Benchmark

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 
 

1. ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) คือ *ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดสวน (%) : 100.00 

*หมายเหตุ: คำนวณจากราคาปดของกองทุนหลัก ณ สิ้นวัน (Market Price) 

 
2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน 

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแตจัดตั้งกองทุน : -21.93% 
 

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) : 30.40% 

5. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity 
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หมายเหตุ:  * ผลการดำเนินงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป แสดงเปน % ตอป 

 

 

 
 
 

 
 
  

ผลการดำเนินงานยอนหลัง 

กองทุน 
Year to 

date 
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ป* Percentile 3 ป* Percentile 5 ป* Percentile 10ป* Percentile 

ต้ังแต

จัดต้ัง* 

TLUSNDQ-H-A -21.21 -13.47 50th - 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -21.50 

Benchmark -21.76 -13.72 50th - 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -21.93 

ความผันผวนของ 

ผลการดำเนนิงาน 
32..09 33.37 50th - 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30.40 

ความผันผวนของ 

Benchmark 
32.44 33.70 50th - 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30.61 

Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile -4.94 -6.76 4.91 14.48 12.28 11.73 19.22 16.91 14.61 16.02 14.74 12.91 

25th Percentile -7.61 -9.50 -0.19 11.84 10.85 11.61 23.38 20.21 16.37 17.98 15.91 13.18 

50th Percentile -8.17 -16.02 -3.56 11.10 10.33 10.49 26.60 25.48 19.65 18.30 16.27 13.33 

75th Percentile -15.85 -41.11 -30.18 5.12 7.73 8.03 45.81 41.48 30.68 22.85 19.79 14.00 

95th Percentile -18.56 -46.37 -40.80 -4.23 -2.69 4.69 60.49 56.99 43.07 29.06 24.97 15.53 

*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.talisam.co.th 

6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุม US Equity ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.talisam.co.th 

https://www.talisam.co.th/
https://www.talisam.co.th/
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ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี https://www.invesco.com/us/financial-

products/etfs/product-detail?productId=QQQ 

  

8. ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก 
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นายวีระพล สิมะโรจน,  (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 18 พฤศจิกายน 2564) 

น.ส.ปวเรศร ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 18 พฤศจิกายน 2564) 

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ, (วันที่เร่ิมบริหารกองทุน : 18 พฤศจิกายน 2564) 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ขอมูลอื่น ๆ 
 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 1,000 บาท 

มูลคาข้ันตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 

*ในการเปลี ่ยนแปลงมูลคาขั ้นต่ำของการสั ่งซื ้อครั ้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึง

ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลง

และแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาข้ัน

ต่ำของการสั ่งซื ้อครั ้งถัดไป คำอธิบายเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลง และเหตุผลในการ 

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผูถือหนวย

ลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการเวลา 8.30 น. – 15.30 น.  

มูลคาข้ันตำ่ของการขายคืน  : ไมกำหนด 

ยอดคงเหลือข้ันต่ำ   : ไมกำหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนบัจากวนัที่คำนวณ NAV 

(โดยทั่วไปจะไดรับเงิน 3 วันทำการหลังวันทำ

รายการขายคืน (T+3) / ประกาศ NAV (T+2)) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่ www.talisam.co.th 

ชองทางการทำรายการ 

 บลจ.ทาลิส 

 ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจดัการ 

 อินเทอรเน็ต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th 

 แอปพลิเคชั่น Streaming for fund 

นโยบายการจายเงินปนผล 

ผูดูแลผลประโยชน 

นายทะเบียน 

วันที่จดทะเบียน 

อายุโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการ 

ไมจาย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

18 พฤศจิกายน 2564 

ไมกำหนด 

2,000 ลานบาท 

http://www.talisam.co.th/
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N/A (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดข้ึนจริงในชวงเวลาตั้งแต
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน) 
 
*คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสิน ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

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

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนนัเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ 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)  

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ ฟนโนมนีา จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ โรโบเวลธ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จำกัด  

 บริษัทหลักทรัพย พาย จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ แอสเซนด เวลธ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ เทรเชอริสต จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย ไพน เวลท โซลูชั่น จำกัด 

ขอมูลอื่น ๆ (ตอ) 
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 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 

จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน

สวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันที ่ 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผู รับผิดชอบในการ

ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ 

www.talisam.co.th 
                                    

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง 

ที่อยู: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซน็เตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2015-0222 ตอ 0237,0239  โทรสาร 0-2015-0223 
email: compliance@talisam.co.th  

  

รองเรียน 

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 

ขอมูลอื่น ๆ (ตอ) 

 

https://www.talisam.co.th/
mailto:compliance@talisam.co.th
https://www.talisam.co.th/
mailto:customerservice@talisam.co.th
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

 
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและ

ตางประเทศ เปนตน ซึง่พจิารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดง

วากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุน

แบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใด

รายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1) ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 2) ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

3) เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่

สามารถลงทุนได 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมนั้นกองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด

อุตสาหกรรม 

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน

ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว 

เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการ

ลงทุนในหลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนจะไดรับผลกระทบเชิงลบ 

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพยสิน หรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน การทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่

เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม

ลงทุนในชวงที่บาทแข็ง และขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การ

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งทำไดดังตอไปนี้ 

- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งหมด 
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ขอมูลทั่วไปของ Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) 

(แหลงที่มาของขอมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) 

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลีย่นแปลงขอมูลขางตนใด ๆ ซึง่บริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิเปลีย่นแปลงขอมูลดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก ซึ่งถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยแลว โดย

จะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ชื่อกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 

วันที่จัดตั้ง 10 มีนาคม 2542 

อายุโครงการ ไมกำหนด 

วัตถุประสงค 

และนโยบายการลงทุน 

กองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ที่อิงตามดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนี) 

โดยภายใตสถานการณปกติ กองทุนจะประกอบดวยหุนทั้งหมดในดัชนี 

ซึ่งดัชนีจะประกอบดวยหุนของบริษัทขนาดใหญที่มีมูลคาตลาดสูงที่สุด

จำนวน 100 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุน NASDAQ โดยพิจารณา

จากมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ทั้งนี้ กองทุนและดัชนีจะมีการปรับ

สมดุล (rebalanced) เปนรายไตรมาสและสรางใหม (reconstituted) เปน

รายป 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐฯ (USD) 

Fund Ticker QQQ 

ISIN Code US46090E1038 

ผูบริหารจัดการ Invesco Capital Management LLC 

Expense ratio 0.20% 

เว็บไซต www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-

detail?productId=QQQ 
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