
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด

6

กองทนุดัชนีชีว้ัดPeer avg

ผู้จัดการกองทุนรวม

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม"

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ท่ัวโลกท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน NYSE และ NASDAQ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเน้นความเป็น

ผู้น าในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือก

จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และท่ีมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก

• ลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการท่ีก าหนด (Rules based Approach) โดยมุ่งหวังให้ผล

ประกอบการเคล่ือนไหวสูงกว่าดัชนีช้ีวัดในระยะยาว

ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันผลการ

ด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน

N/A

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

N/A

กองทุน

N/A

จัดอันดับกองทุน Morningstar 

www.talisam.co.th

•

N/A

N/A

N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ก าหนด

•

5 ปี

ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน

เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน

1 ปี6 เดือน

กลุ่ม US Equity

น.ส. ปวเรศร์ ต้ังอภิชาติเจริญ (ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน)

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

ข้อมูล ณ วันท่ี 8 ธ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

•

•

62 3 5

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ต่ า

 

เส่ียงสูง 

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียใน

รอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

4

วันจดทะเบียนกองทุน
ข้อมูลกองทุนรวม

 

8

อายุกองทุน

กองทุนเปิด MEGA 10 เพ่ือการเล้ียงชีพ

MEGA10RMF
ระดับความเส่ียง

กองทุนรวมตราสารทุน
1

N/A

N/AN/A

N/A

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

•

ไม่จ่าย

นาย วีระพล สิมะโรจน์ (ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน)

•

7

ดัชนีช้ีวัด :

YTD

สูง

N/A

หมายเหตุ: ปีท่ีเร่ิมต้นกองทุน ผลการด าเนินงานกองทุนและดัชนีช้ีวัดจะแสดงต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนถึง

ส้ินปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

N/A

3 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง

N/AN/A

N/A

N/A

N/AN/A

N/A

N/A

ดัชนีช้ีวัด

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A

N/A

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ Factsheet

ผลการด าเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

3 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

N/A N/A

N/A

N/A
ค าเตือน

N/AN/A

N/A

N/A

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

N/A

N/A

N/A

N/A

ดัชนีช้ีวัด

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 

กองทุน N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Recovering Period

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

country % NAV

 

MEGA10RMF

ยกเว้น*

 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน

การขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาท าการ : 8.30 น. - 15.30 น.

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การซ้ือหน่วยลงทุน

การขายคืนข้ันต่ า : ไม่ก าหนด

วันท าการซ้ือ : ทุกวันท าการ วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการ

เวลาท าการ :  8.30 น. - 15.30 น.

 

 

 

% NAV

1.50

การขาย

สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

 

 

การโอนหน่วย ไม่มี

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น

ยกเว้น

1.50

ยกเว้น  

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

Sharpe Ratio

Beta

การรับซ้ือคืน

 

 

sectorไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า

1.50

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ยอดคงเหลือข้ันต่ า : ไม่ก าหนด

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รวมค่าใช้จ่าย 

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ า : 1 บาท

การจัดการ

เก็บจริง

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

การจัดสรรการลงทุนในกล่มอุตสาหกรรม 5
 อันดับแรก

FX Hedging  

 

 

 

 

1.50

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว

2) สามารถดูค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ท่ี www.talisam.co.th

3) บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมายเหตุ โดยท่ัวไปจะได้รับเงิน 3 วันท าการ หลังวันท ารายการขายคืน (T+3) / ประกาศ NAV (T+2)

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซ้ือคืน/การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ

กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไปกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของบลจ .อ่ืน : 200 บาทต่อรายการ โดยเรียกเก็บเป็นเงินสด

 

 

 

Alpha

 

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ า : 1,000 บาท

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก
breakdown % NAV holding % NAV

1.6050 1.6050

2.3754 1.7120



 

 

    

 

    

 

MEGA10RMF

ค าอธิบาย

 

   

   

 

 

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover) : เพ่ือให้พิจารณาปริมาณการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุน

ของผู้จัดการกองทุน โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

Maximum drawdown : เพ่ือให้พิจารณาผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  5 ปีนับแต่วันท่ีรายงาน

 (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี) 

Recovering period : เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาการฟ้ืนตัวซ่ึงเป็นระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้

Hedging Ratio : เพ่ือให้ทราบถึงสัดส่วนของการลงทุนท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน

Sharpe ratio : เพ่ือให้พิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเส่ียงของกองทุน ซ่ึงใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุน

ท่ีมีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีบริหารความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

Alpha : เพ่ือให้พิจารณาผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้ีวัด)

Beta : เพ่ือให้พิจารณาความผันผวนของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ าแสดงถึงความเส่ียงต่ า)

Tracking Error : เพ่ือให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมว่ามีการเบ่ียงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า  TE ต่ า แสดงว่า อัตราผลตอบแทน

ของกองทุนมีการเบ่ียงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวัดในอัตราท่ีต่ า ดังน้ัน กองทุนรวมน้ีจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะท่ีกองทุนรวมท่ีมีค่า  TE สูง

 แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบ่ียงเบนออกจากดัชนีช้ีวัดในอัตราท่ีสูง ดังน้ัน โอกาสท่ีผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ  

benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 

Yield to Maturity : เพ่ือให้พิจารณาอัตราผลตอบแทนเม่ือถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงได้จากการค านวณหาอัตราคิดลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

ได้รับจากตราสารหน้ี เท่ากับราคาตลาดบวกกับดอกเบ้ียค้างรับ



หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน

ข้ันตอนท่ี 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทท่ีเป็นผู้น าในด้านตราสินค้า (Brand Value) ท่ีดีท่ัวโลกจากการจัดอันดับโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับใน

เร่ืองของการจัดอันดับดังกล่าว*

ข้ันตอนท่ี 2 : คัดเลือกตราสารทุนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange (NYSE) และ National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)) จ านวน 10

 บริษัท และมีตราสารทุนส ารอง 5 บริษัท

ข้ันตอนท่ี 3 : คัดเลือกตราสารทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนจ านวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนท่ีใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนน้ันอาจแตกต่างกันซ่ึงสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงของราคาหลักทรัพย์น้ัน ๆ อน่ึง ในช่วงการปรับรายช่ือหลักทรัพย์ กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจ านวนท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ 

อันเกิดจากการปรับเพ่ิมและลดจ านวนหลักทรัพย์ท่ีลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ * บริษัทจัดการจะเลือกบริษัทท่ีเป็นผู้น าในด้านตราสินค้า (Brand Value) ท่ีได้รับการจัดอันดับจากองค์กรท่ีมีช่ือเสียงในด้านจัดอันดับตราสินค้าของ

โลกท่ีมีวิธีการจัดอันดับ (Methodology) ท่ีมีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตัวเลขทางการเงิน และการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงมีการด าเนินการ

จัดอันดับดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายช่ือหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะท าการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายช่ือหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน 

โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ าหนักการลงทุนในแต่ละรอบ 6 เดือนดังกล่าว บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท้ัง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนท่ี

ใกล้เคียงกัน

อน่ึง บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปรับรายช่ือหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหน่ึงหรือหลายบริษัทออกจากรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน ณ ขณะน้ัน เม่ือ

พิจารณาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน หรืออาจเกิดข้ึน ท่ีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาในทิศทางท่ีจะท าให้ราคาตราสารทุน

ของบริษัทน้ันลดลงอย่างมาก ซ่ึงการด าเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถ่ีในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน (Rebalance) 

และการปรับรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวน้ันโดยเป็นไปในลักษณะท่ีไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมท่ีก าหนด เช่น เพ่ิมความถ่ีของรอบการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ าหนักการลงทุน 

และ/หรือปรับรายช่ือหลักทรัพย์เพ่ือลงทุน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์ฯ

 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ
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