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รายละเอียดโครงการจดัการ 

2. ประเภทกองทุน … 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Invesco QQQ Trust 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco 

QQQ Trust (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน โดยกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ 

ท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้ตามดชันี Nasdaq-100 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรพัย ์NASDAQ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยใชน้โยบายเชิงรบั เพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี Nasdaq-100 ทั้งน้ี กองทุนหลกัจดัตั้งและจดัการ

โดย Invesco Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็น

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไว ้

ซ่ึง ตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศท่ี

ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ 

ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือ

การหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต เพื่อการด าเนินการของกองทุน 

รอจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรบัการอื่น

ใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนัน้ี โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไ์ม่ปกติกองทุน

อาจพจิารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยอาจป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนใน

… 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Invesco NASDAQ 100 ETF 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco 

NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน โดยกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ 

ท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้ตามดชันี Nasdaq-100 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์

Nasdaq ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยใชน้โยบายเชิงรบั เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียง

กบัดชันี Nasdaq-100 ทั้งน้ี กองทุนหลกัจดัตั้งและจดัการโดย Invesco Capital 

Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

ตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ 

ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต เพื่อการด าเนินการของกองทุน รอจงัหวะ

การลงทุนในต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรบัการอื่นใดอนัมี

ลกัษณะท านองเดียวกนัน้ี โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไ์ม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา

ป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
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ต่างประเทศ หรือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

มลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตรา

สารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 

Securities) อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่

กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชี

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลา

ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัท าการกอ่นเลิกโครงการ กองทุนอาจ

จ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมบีางขณะท่ี

กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน Invesco QQQ Trust, 

Series 1 ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต า่

กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญั

หรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต า่ลงมาก

อยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือการลงทุน

ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน

ต่างประเทศกระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุน

ต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของ

กองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีท่ีมีกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพจิารณาเห็นว่า การยา้ยไป

ลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็น

แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหน้ี

ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) อยา่งไรก็ตาม 

กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะ

กรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่าง

รอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัท าการกอ่นเลิกโครงการ กองทุนอาจจ าเป็นตอ้งชะลอ

การลงทุนในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมบีางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถ

ลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ไม่

เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต า่กว่าผลตอบแทน

ของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็น

ระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจ

มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่

เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิด

รา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือใน

กรณีท่ีมีกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุน

ของกองทุน และบริษัทพจิารณาเห็นว่า การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อ

ผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน   
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ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน   

บริษัทจดัการสวงนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ี ในระหวา่งการด าเนินการ

เปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่น าเร่ืองการลงทุนใน

หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว และการ

น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลือกและ/หรือ

เตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศ

ทางเว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่

สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 

ช่ือกองทุนหลกั Invesco QQQ Trust, Series 1 

ประเภท ตราสารทุน 

รายละเอียด เป็นกองทุนอีทีเอฟ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

NASDAQ จดัตั้งและจดัการโดย Invesco Capital 

Management LLC และอยูภ่ายใตก้ฎหมายของรฐั

นิวยอรก์ 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายลงทุนในหุน้ตามดชันี Nasdaq-100 ท่ีจด

ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์NASDAQ ประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยใชน้โยบายเชิงรบั เพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี Nasdaq-100 

The Nasdaq-100 

Index 

เป็นดชันีท่ีประกอบไปดว้ยหุน้จ านวน 100 หุน้ของ

บริษัทขนาดใหญ่ท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินท่ีซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัย ์NASDAQ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน มีนาคม 1999 

บริษัทจดัการสวงนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบาย

การลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ี ในระหว่างการด าเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/

เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่น าเร่ืองการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน

ของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว และการน าเงินไปลงทุนใน

ต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือ

เลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้

ส านักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัทราบ

โดยไม่ชกัชา้ 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลกั) 

ช่ือกองทุนหลกั Invesco NASDAQ 100 ETF 

ประเภท ตราสารทุน 

รายละเอียด 

เป็นกองทุนอีทีเอฟ ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์

Nasdaq ซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดย Invesco Capital 

Management LLC และอยูภ่ายใตก้ฎหมายของรฐันิวยอรก์ 

ดชันีอา้งอิง 

Nasdaq-100 Index ซ่ึงเป็นดชันีท่ีประกอบดว้ยหุน้ของ

บริษัทท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมการเงิน ท่ีมีมลูค่าตามราคา

ตลาดสูงสุดจ านวน 100 บริษัทท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัย ์Nasdaq ประเทศสหรฐัอเมริกา  

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 13 ตุลาคม 2563 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

สกุลเงินท่ีใชซ้ื้อขาย ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

Fund Ticker  QQQM 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอ็นดีคิว 100 

         4 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน  

32,667.1211 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (ขอ้มลู ณ 

เมษายน 2012) 

สกุลเงินท่ีใชซ้ื้อขาย ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

Ticker Symbol  QQQ 

ผูจ้ดัการกองทุน Invesco Capital Management LLC 

ผูดู้แลผลประโยชน์ The Bank of New York Mellon 

Distributor ALPS Distributors, Inc. 

ค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินงาน 

ประมาณ 0.20% ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

website http://www.invesco.com 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคนืเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

(loyalty fee หรือ rebate) บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) คือ กองทุนอาจ

มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุน

ท่ีลงทุนไว ้ 

2) ความเส่ียงในประเทศสหรฐัอเมริกา (Country Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์ซ่ึงเกิดจาก การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและ

ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และการท า

ธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

Investment Adviser Invesco Capital Management LLC 

website 

https://www.invesco.com/us/financial-

products/etfs/product-

detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคนืเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty 

fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุน 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหกัค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่าย) ใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี NASDAQ-100 (“ดชันีอา้งอิง”)  

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

โดยทัว่ไปกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันีอา้งอิงไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึงดชันีอา้งอิงดงักล่าวจะประกอบดว้ย

หลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ี

มีมลูค่าตามราคาตลาดสูงสุดจ านวน 100 บริษัทท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน The Nasdaq 

Stock Market LLC (ตลาดหลกัทรพัย ์Nasdaq) ประเภทหลกัทรพัยท่ี์สามารถรวมอยูใ่น

ดชันีอา้งอิงไดแ้ก่ หุน้สามญั Tracking stocks และ American Depositary Receipts 

("ADRs") ท่ีอา้งอิงกบัหลกัทรพัยท่ี์ผูอ้อกไม่ไดอ้ยูใ่นสหรฐัอเมริกา ทั้งน้ี ทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(“REITs”) จะไม่ถูกรวมอยูใ่นดชันีอา้งอิง  

ดชันีอา้งอิงจะสะทอ้นถึงบริษัทท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมหลกัทั้งหมด ยกเวน้บริษัทท่ีจดั

อยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมการเงินตามมาตรฐานการจดักลุ่มอุตสาหกรรม (Industry 

Classification Benchmark: ICB) ดชันีอา้งอิงจะปรบัน ้าหนักหลกัทรพัยท่ี์เป็น

ส่วนประกอบของดชันีโดยใชว้ธีิ Modified market capitalization-weighted ซ่ึงภายใต้

วิธีการน้ีจะไม่มีการใหน้ ้าหนักของหลกัทรพัยใ์ดเกินรอ้ยละ 24 ของดชันีอา้งอิง   

http://www.invescopowershares.com/
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM


ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอ็นดีคิว 100 

         5 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

3) ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู ้

ลงทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนได ้ 

4) ไม่มีการรบัประกนัความเส่ียงในผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน 

โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ั้งหมดท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีอา้งอิงตาม

สดัส่วนน ้าหนักของหลกัทรพัยใ์นดชันีอา้งอิง (full replication) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยของกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 0.15% ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ค่าใชจ้า่ยทั้งหมด : 0.15% ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

หมายเหตุ ขอ้มลูจาก Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ

ราคาหลกัทรพัย ์ซ่ึงการลดลงของมลูค่าหน่วยลงทุนมีความสมัพนัธก์บัการลดลงของ

มลูค่าหลกัทรพัยใ์นดชันีอา้งอิง นอกจากน้ี ภยัพิบติัทางธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม โรค

ระบาด หรือปัญหาดา้นสาธารณสุขอื่นๆ สงคราม การก่อการรา้ย หรือเหตุการณ์อื่นใด 

อาจส่งผลใหส่้วนต่างระหว่างราคาตลาดกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนเพิ่ม

มากขึ้ น 

2) ความเส่ียงจากการกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม (Industry Concentration Risk) 

ในบางครั้งดชันีอา้งอิงอาจมีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยส าคญัในอุตสาหกรรมเดียวหรือกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียว ซึ่งส่งผลใหก้องทุนจะมีการลงทุนท่ีกระจุกตวัในลกัษณะเดียวกนั โดย

การกระจุกตวัดงักล่าว กองทุนอาจมีความเส่ียงมากกวา่การกระจายการลงทุนในหลาย

อุตสาหกรรม 

3) ความเส่ียงท่ีผลตอบแทนของดชันีอา้งกบัผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สมัพนัธก์นั 

(Non-Correlation Risk) ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากบัผลตอบแทนของดชันี

อา้งอิงดว้ยเหตุผลหลายประการ ตวัอยา่งเช่น กองทุนมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ีไม่

เกี่ยวขอ้งกบัดชันีอา้งอิง ค่าใชจ้่ายในการซ้ือและขายหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อมี

การปรบัสดัส่วนการถือครองหลกัทรพัยข์องกองทุนเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง

องคป์ระกอบของดชันีอา้งอิง 

4) ความเส่ียงจากการมี Authorized Participant ("APs") จ านวนจ ากดั (Authorized 

Participant Concentration Risk) เน่ืองจากกองทุนจะรบัค าสัง่ซ้ือขายโดยตรงจาก APs 

เท่าน้ัน และมสีถาบนัจ านวนจ ากดัท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น APs อีกทั้ง APs ไม่มีภาระผูกพนัใน
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การส่งค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ดงัน้ัน จึงไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า APs จะท า

ใหต้ลาดมีการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความเส่ียงน้ีอาจเพิ่มขึ้ นในกรณีท่ีหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนถือครองมีการซ้ือขายนอกระบบการช าระราคา (collateralized settlement 

system) APs อาจถูกเรียกใหต้อ้งวางหลกัประกนัเพิ่มเติม ซ่ึงอาจมีเพียงไม่ก่ีรายท่ี

สามารถกระท าได ้นอกจากน้ี ในกรณีท่ี APs เลิกธุรกจิหรือไม่สามารถด าเนินการตาม

ค าสัง่ซ้ือขายและไม่มี APs รายอืน่ด าเนินการแทนได ้อาจส่งผลใหก้ารซ้ือขายหน่วย

ลงทุนลดลงอยา่งมีนัยส าคญั และหน่วยลงทุนอาจมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือขายท่ีมลูค่ามากกวา่

หรือน้อยกวา่มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน และอาจตอ้งหยุดการซ้ือขายและ/

หรือการเพิกถอนหลกัทรพัย ์

… 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

.... 

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุนและผูป้ระกอบ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ตามท่ีระบุไวใ้นค า

ขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการ

จดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนั

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการ



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอ็นดีคิว 100 
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จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 

และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด บริษัท

ประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ี

ค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บ

รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน

ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และมวีธีิการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน 

 

 



 

 

 


