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กองทนุดัชนีชีว้ัดPeer avg
## ## ## ##
## ## ## ##

ไม่ก ำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

จัดอันดับกองทุน Morningstar 

www.talisam.co.th

•

8.46

3 ปี1

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กลุ่ม US Equity

"ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือ

บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง

ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม"

1 5

15 ธ.ค. 2564

วันเร่ิมต้น class

ไม่จ่ำย

น.ส. ปวเรศร์ ต้ังอภิชำติเจริญ (ต้ังแต่ 15 ธ.ค. 2564)
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ระดับความเส่ียง

28.20

กองทุนรวมตรำสำรทุน

•

-5.74

13.74 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันผลกำร

ด ำเนินงำนในอนำคต

กำรลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน

ผลการด าเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2566

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

7.00

•

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) 

เพียงกองทุนเดียว

•

5 ปี1

15 ธ.ค. 2564

สูง2 3ต่ า

อำยุกองทุน

เส่ียงสูง 

ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉล่ีย

ในรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

•

นำย วีระพล สิมะโรจน์ (ต้ังแต่ 15 ธ.ค. 2564)

•

7

ดัชนีช้ีวัด :

4

วันจดทะเบียนกองทุน

ค าเตือน

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก ค ำนวณจำกรำคำปิด

ของกองทุนหลัก ณ ส้ินวัน (Market Price)

8

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

10.98กองทุน
1 ปี16 เดือน

-17.46

N/A

10 ปี1 ต้ังแต่จัดต้ัง1

28.25

มุ่งหวังให้ผลประกอบกำร เคล่ือนไหวตำมกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์กำรบริหำร

กองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)

YTD

-1.16

19.49

23.07

22.54

ดัชนีช้ีวัด

N/AN/A

N/A

N/AN/A

N/A

-5.55

N/A

-1.39

N/AN/A 26.03

ดัชนีช้ีวัด

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน

ควำมผันผวนกองทุน 

ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด

26.12

N/A

N/A

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ Factsheet

22.54

10.98

3 เดือน

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC

22.08 27.82

28.07

N/A

N/A

ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด

N/A

13.74

7.00

22.08ควำมผันผวนกองทุน 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน

หมำยเหตุ: ปีท่ีเร่ิมต้นกองทุน ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนและดัชนีช้ีวัดจะแสดงต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนถึง

ส้ินปีปฏิทิน มีระยะเวลำไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่ำ Peer avg ในระยะเวลำดังกล่ำว

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี1)

กองทุน N/A

0.86%

-17.01%

1.45%

-14.89%

-30.01%
-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

2564 2565

กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer avg

http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/


 

 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
ของกองทุนหลัก

AFMOAT-HA

-24.42

FX Hedging

SALESFORCE.COM INC

5 อันดับแรกข้อมูลกองทุนหลัก

WORKDAY INC

FORTINET INC

MICROSOFT CORP

100.69

 

 

2.70

2.71  

3.07

2.71

 

3.37

เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การซ้ือหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนข้ันต่ ำ : ไม่ก ำหนด

วันท ำกำรซ้ือ : ทุกวันท ำกำร วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท ำกำร

เวลำท ำกำร :  8.30 น. - 15.30 น. เวลำท ำกำร : 8.30 น. - 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำรซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ ำ : 1,000 บำท

รวมค่ำใช้จ่ำย 

กำรซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ ำ : 1 บำท

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน

กำรจัดกำร

ค่ำธรรมเนียม

กำรรับซ้ือคืน

1.8725

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+5

ยอดคงเหลือข้ันต่ ำ : ไม่ก ำหนด

1.50

ยกเว้น

1.8672

1.7655

% NAV

1.00

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน
breakdown

1.00

1.00

1.50

 

11.20

Industrials

holding 11.00

VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT

สินทรัพย์อ่ืนหรือหน้ีสินอ่ืน

 

 

% NAV

0.09

holding

Argentina

 

% NAV

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

 

1.00

Other/Cash

กำรโอนหน่วย*

-0.16

META PLATFORMS INC

100.00

 

Communication Services

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

 

sector

12.30

100.00

  

30.30

Financials

  

 

 

98.02

country

United States

เงินฝำกธนำคำร

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

2.6001

 

1.77

15.30

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก
Health Care

% NAV

92.84

0.21

 

Information Technology

100.69

ยกเว้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

กำรขำย

สูงสุดไม่เกิน

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

เก็บจริง

หมำยเหตุ 1) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดแล้ว

2) สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ท่ี 

www.talisam.co.th

หมำยเหตุ โดยท่ัวไปจะได้รับเงิน 3 วันท ำกำรหลังวันท ำรำยกำรขำยคืน (T+3) / ประกำศ NAV (T+2)

หมำยเหตุ (1) ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ส่ังซ้ือได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดแล้ว โดยบริษัทจัดกำรอำจ

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่ำธรรมเนียมกำรขำย/กำรรับซ้ือคืน/กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอำจเรียกเก็บจำกผู้ถือ

หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยในอัตรำท่ีไม่เท่ำกัน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งรำยละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทรำบต่อไป

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย 100 บำท/1,000 หน่วยลงทุน ข้ันต่ ำ 500 บำท

 

 

% NAV

Maximum Drawdown

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ

 

 



    

 

    

 

    

 

AFMOAT-HA

ค าอธิบาย

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ช่ือกอง : VanEck Morningstar Wide Moat 

ETF Bloomberg code : MOAT

ISIN code : US92189F6438

โทรศัพท์: 02 015 0222 www.talisam.co.th

เลขท่ี 89 ช้ัน 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover) : เพ่ือให้พิจำรณำปริมำณกำรซ้ือขำยทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์กำรลงทุน

ของผู้จัดกำรกองทุน โดยค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือขำยทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบ

ระยะเวลำบัญชีท่ีผ่ำนมำย้อนหลัง 1 ปี หำรด้วยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกัน

Maximum drawdown : เพ่ือให้พิจำรณำผลขำดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย  5 ปีนับแต่วันท่ีรำยงำน

 (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี) 

Recovering period : เพ่ือให้ทรำบถึงระยะเวลำกำรฟ้ืนตัวซ่ึงเป็นระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลำท่ีฟ้ืนกลับมำท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้

Hedging Ratio : เพ่ือให้ทรำบถึงสัดส่วนของกำรลงทุนท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงอัตรำแลกเปล่ียน

Sharpe ratio : เพ่ือให้พิจำรณำผลตอบแทนเทียบกับควำมเส่ียงของกองทุน ซ่ึงใช้ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกองทุนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุน

ท่ีมีค่ำ Sharpe ratio สูงกว่ำจะเป็นกองทุนท่ีบริหำรควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนดีกว่ำ

Alpha : เพ่ือให้พิจำรณำผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (“benchmark”) (ค่ำสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีช้ีวัด)

Beta : เพ่ือให้พิจำรณำควำมผันผวนของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับตลำด (ค่ำต่ ำแสดงถึงควำมเส่ียงต่ ำ)

Tracking Error : เพ่ือให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพ

ในกำรเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบ่ียงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัด มำกน้อยเพียงใด เช่น หำกกองทุนรวมมีค่ำ  TE ต่ ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทน

ของกองทุนมีกำรเบ่ียงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำท่ีต่ ำ ดังน้ัน กองทุนรวมน้ีจึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะท่ีกองทุนรวมท่ีมีค่ำ  TE สูง

 แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบ่ียงเบนออกจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำท่ีสูง ดังน้ัน โอกำสท่ีผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ  

benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 

Yield to Maturity : เพ่ือให้พิจำรณำอัตรำผลตอบแทนเม่ือถือจนครบก ำหนดอำยุ ซ่ึงได้จำกกำรค ำนวณหำอัตรำคิดลดท่ีท ำให้มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

ได้รับจำกตรำสำรหน้ี เท่ำกับรำคำตลำดบวกกับดอกเบ้ียค้ำงรับ


