
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาตอนิฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ 

(T-INFRA) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน 

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ สําหรับรอบระยะเวลา

ระหว่างวนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

 สถานการณ์โลกทีตอ้งเผชิญกบัปัจจยักดดนัหลายดา้น ซึงสาํหรับภาพรวมตลาดโลกในช่วงทา้ยปี  มีปัจจยัสาํคญัทีมี

ผลต่อการลงทุน เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไม่แน่นอน หลายอย่าง อตัราเงินเฟ้อทีปัจจุบันอยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ  ปี ราคา

พลงังานทีสูงขึนจากปัญหารัสเซีย-ยูเครน แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืนตวัขึน และเริมกลบัสู่ภาวะปกติไดม้ากขึน  

แต่ยงัมีความไม่แน่นอนอยูค่่อนขา้งมาก ยงัมีความกงัวลอยูห่ลายประการ 

 หนึง การระบาดและการกลายพนัธุ์ของเชือไวรัส อาจจะทาํให้การระบาดใหญ่ยงัคงมีอยู่ตอ่ไป กระทบตอ่การฟืนตวัของ

เศรษฐกิจและการท่องเทียว 

สอง การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทีอาจกระทบตอ่การฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก  

 สาม หากอัตราเงินเฟ้อโลกไม่ปรับตัวลดลงตามคาด อาจทําให้ธนาคารกลางทัวโลกต้องเร่งขึนดอกเบียและถอน  

การกระตุ ้นมากกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว ้ซึงจะส่งผลกระทบต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ยงัต้องจับตาประเด็น  

ดา้นภมิูรัฐศาสตร์ทีอาจจะยงิทาํให้ราคานาํมนัปรับตวัสูงขึน และกดดนัต่ออตัราเงินเฟ้อทวัโลกได ้

 ในปี 2566 ตลาดหุ้นทวัโลกผนัผวนแต่ยงัมีสัญญาณการฟืนตวั แมก้ารเติบโตของเศรษฐกิจจีน จะไม่ไดโ้ดดเด่นเหมือน

ในช่วงเวลาทีผ่านมา และยงัมีประเด็นทางเศรษฐกิจทีจะตอ้งติดตาม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจของมหาอาํนาจอย่างสหรัฐฯ และ 

ยุโรป อย่างเช่น สถานการณ์การขึนดอกเบียโดย ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึนดอกเบียอีก . % สู่ระดบั . - . %  

ในการประชุมนดัแรกของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 

 กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม

ต่างประเทศ ตังแต่  กองทุนขึนไป โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของNAV กองทุนปลายทางลงทุนเกียวกับ

สาธารณูปโภคพืนฐาน หรือสาธารณูปโภคทีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลงังาน และ/หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกียวกบัเทคโนโลยีมุ่งหวงัให้ไดรั้บผลประกอบการเคลือนไหวสูงกวา่ดชันีชีวดั 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพอืผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ตงัแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน 1 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

30 พ.ย. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

31 ส.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 63 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 61 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 56  

ถึง 28 ก.พ. 66 

1 ส.ค. 49 

ถึง 28 ก.พ. 66 

T-INFRA 1.63 -3.14 -1.44 -6.59 8.28 6.71 6.68 4.90 

Benchmark 4.16 0.10 3.54 -7.80 9.31 6.35 8.48 6.70 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

10.13 10.49 15.39 15.72 21.64 18.42 15.23 17.92 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

12.56 14.03 18.44 20.10 21.67 18.59 15.34 17.84 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน 100%

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.15 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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eastspnn�) 
investments

A Prud�nti.a I pie company�/ 

'11th'l1'UA1'l"ll,i1uv1LlitJnLntJ,l1nmhl'V)'U 

'llihl'1iltJil1Jflj-i1J'i1LL�1'Uv\ 01 11'UtJ1tJ'U 2565 O'i11'Uv1 28 fllJ111W'U5 2566

Fl1'l'll1il1uflL�umnt1Q1nne'il�u,1JJ li!1U1ULlU 

(fund's direct expense) {tl1fl) 

l'i1fi'>'>lJLUUlJn1'1:5'�m, (management fee) 1,621,347.67 

A1fi'>'>lJ L UtJlJ'U 1uV1::Lii uu ( registrar fee) 135,112.35 

A1fi'>'>lJLUUlJ��LLil�n1.h::'lu'llu (trustee fee) 64,853.96 

ri1v\i.Jim:t1m'>n'il'VJ'U (advisory fee) 1,m 

ri1.liltJ1Jfll'il 33,133.28 

ri1'l"ll:;i1u�w1 184.62 

,1JJri1'l"ll:;i1u�'il'HlJ� 1,854,631.88 

ofellftt:119'1 

JJftFl1 

0.797% 

0.066% 

0.032% 

1,m 

0.016% 

0.001% 

0.912% 

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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กองทุนเปดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร แอนด แน็ชเชอรัล รีซอรส ฟนด ออฟ ฟนด

รายงานคาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ

ของรอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566

รายได

0.134%รวม 76,577.30  0.038%

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ 0.038%76,577.30  
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

10,569.22 5.28% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade 

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที 

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง   

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

122.21 0.06% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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196,240.78 100.00 196,240.78

152,680.58 77.80 152,680.58

6,102.82 3.11 6,102.82

6,102.82 3.11 6,102.82

146,577.76 74.69 146,577.76

142,965.56 72.85 142,965.56

3,612.20 1.84 3,612.20

43,560.19 22.20 43,560.19

43,560.19 22.20 43,560.19

10,691.42

10,691.42

10,569.22

122.21

(10,446.78)

259.00

(10,705.78)

3,628.36

3,953.25

(324.88)

196,240.78 100.00 200,113.79

กองทุนเปิดธนชาตอนิฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 28 กมุภาพนัธ์ 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/มูลค่า

หน้าตวั

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 98.09

หน่วยลงทุน 76.32

การแพทย์ 3.05

WGHCEPB WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE 

EQUITY PORTFOLIO

4.08 3.05

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 73.27

LGLUHRA Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

US$ Hedged Retail Accumulating Class

243.63 71.46

JANGLA1 Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences 

Fund

2.22 1.81

ตราสารทุน 21.77

QQQ Invesco QQQ Trust Series I 4.20 21.77

เงินฝากธนาคาร 5.34

ประเภทออมทรัพย์ 5.34

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 10,561.98 5.28

BANK DEPOSIT FCD-USD 119.56 0.06

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (5.23)

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.13

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (5.36)

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน 1.80

สินทรัพย์อืน 1.97

หนีสินอืน (0.17)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตอนิฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์์
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Index returns do not represent Fund returns. An investor cannot invest directly in an index.
Neither the underlying Index nor the benchmark indexes charge management fees or brokerage expenses, and 
no such fees or expenses were deducted from the performance shown; nor do any of the indexes lend 
securities, and no revenues from securities lending were added to the performance shown. In addition, the 
results actual investors might have achieved would have differed from those shown because of differences in 
the timing, amounts of their investments, and fees and expenses associated with an investment in the Fund.
1The Nasdaq Composite Index measures all Nasdaq domestic and international-based common stocks listed on 
The Nasdaq Stock Market. Index returns shown are price return.
2The Russell 3000® Index is an unmanaged index considered representative of the US stock market. The 
Russell 3000 Index is a trademark/service mark of the Frank Russell Co. Russell® is a trademark of the Frank 
Russell Co.

Fund inception: March 10, 1999

Not a Deposit Not FDIC Insured Not Guaranteed by 
the Bank May Lose Value Not Insured by any 
Federal Government Agency

Shares are not individually redeemable and owners 
of the Shares may acquire those Shares from the 
Fund and tender those Shares for redemption to 
the Fund in Creation Unit aggregations only, 
typically consisting of 50,000 Shares.

QQQ 

Invesco QQQ Trust, 
Series 1

As of December 31, 2022 

Fund description
Invesco QQQTM is an exchange-traded fund based 
on the Nasdaq-100 Index® . The Fund will, under 
most circumstances, consist of all of stocks in the 
Index. The Index includes 100 of the largest 
domestic and international nonfinancial companies 
listed on the Nasdaq Stock Market based on 
market capitalization. The Fund and the Index are 
rebalanced quarterly and reconstituted annually.

ETF Information
Fund Name Invesco QQQ Trust, Series 1 
Fund Ticker QQQ
CUSIP 46090E103
Intraday NAV QXV
30 Day SEC Unsubsidized Yield 0.79% 
30 day SEC Yield 0.79% 
Holdings 101 
Management Fee 0.20% 
Total Expense Ratio 0.20% 
P/B Ratio 13.27 
P/E Ratio 21.29 
Return on Equity 42.13% 
Listing Exchange Nasdaq 
Weighted Market Cap ($MM) 694,155.86 
Gross expenses of the Trust for the prior year 
were also 0.20% of the net asset value of the 
Trust and, accordingly, no expenses of the Trust 
were assumed by the Sponsor. The Sponsor has 
undertaken that the ordinary operating expenses 
of the Trust will not be permitted to exceed 0.20% 
per annum of the daily net assets of the Trust.

Underlying Index Data
Index Provider Nasdaq, Inc. 
Index 
Name

NASDAQ-100 Index (USD) 

Index Ticker XNDX 

Growth of $10,000 
 Invesco QQQ Trust, Series 1: $44,883

 NASDAQ-100 Index (USD): $45,837

 NASDAQ Composite Index: $34,663

 Russell 3000: $31,428

Data beginning 10 years prior to the ending date of December 31, 2022. Fund performance shown at NAV.

Performance as at December 31, 2022
Performance (%)

YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 
Fund 

Inception 
ETF - NAV -32.51 -32.51 8.48 12.14 16.20 7.87 
ETF - Market Price -32.65 -32.65 8.52 12.12 16.22 7.86 
Underlying Index -32.38 -32.38 8.68 12.36 16.45 8.09 
Benchmark1 -33.10 -33.10 5.27 8.68 13.24 6.37 
Benchmark2 -19.21 -19.21 7.07 8.79 12.13 6.95 
Calendar year performance (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
ETF - NAV -32.51 27.25 48.63 39.12 -0.13 32.72 7.01 9.53 19.11 36.61 
Underlying Index -32.38 27.51 48.88 39.46 0.04 32.99 7.27 9.75 19.40 36.92 
Benchmark1 -33.10 21.39 43.64 35.23 -3.88 28.24 7.50 5.73 13.40 38.32 
Benchmark2 -19.21 25.66 20.89 31.02 -5.24 21.13 12.74 0.48 12.56 33.55 
Returns less than one year are cumulative. Performance data quoted represents past performance. Past 
performance is not a guarantee of future results; current performance may be higher or lower than 
performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and Shares, when redeemed, may be 
worth more or less than their original cost. See invesco.com to find the most recent month-end performance 
numbers. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent 
the returns an investor would receive if shares were traded at other times. Fund performance reflects fee 
waivers, absent which, performance data quoted would have been lower. Please keep in mind that high, 
double-digit and/or triple-digit returns are highly unusual and cannot be sustained. 

$10K

$30K

$50K

$70K

12/12 06/14 11/15 04/17 09/18 02/20 07/21 12/22
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Investment risks
There are risks involved with investing in ETFs, including possible loss of money. Shares are not actively 
managed and are subject to risks similar to those of stocks, including those regarding short selling and margin 
maintenance requirements. Ordinary brokerage commissions apply. The Fund’s return may not match the 
return of the Underlying Index. The Fund is subject to certain other risks. Please see the current prospectus 
for more information regarding the risk associated with an investment in the Fund.

Investments focused in a particular sector, such as technology, are subject to greater risk, and are more 
greatly impacted by market volatility, than more diversified investments.

Important information
Typically, security classifications used in calculating allocation tables are as of the last trading day of the 
previous month.

The sponsor of the Nasdaq-100 TrustSM, a unit investment trust, is Invesco Capital Management LLC (Invesco). 
Nasdaq, Nasdaq-100 Index, Nasdaq-100 Index Tracking Stock and QQQ are trade/service marks of The 
Nasdaq Stock Market, Inc. and have been licensed for use by Invesco, QQQ's sponsor. Nasdaq makes no 
representation regarding the advisability of investing in QQQ and makes no warranty and bears no liability with 
respect to QQQ, the Nasdaq-100 Index, its use or any data included therein.

This does not constitute a recommendation of any investment strategy or product for a particular investor. 
Investors should consult a financial professional before making any investment decisions.

An investor should consider investment objectives, risks, charges and expenses carefully before 
investing. To obtain a prospectus, which contains this and other information about the Invesco QQQ, a 
unit investment trust, please visit invesco.com/fundprospectus. Please read the prospectus carefully 
before investing.

Note: Not all products available through all firms or in all jurisdictions.

Glossary
30 Day SEC Unsubsidized Yield reflects the 30-day yield if the investment adviser were not waiving all or 
part of its fee or reimbursing the fund for part of its expenses. Total return would have also been lower in the 
absence of these temporary reimbursements or waivers.

30 Day SEC Yield is based on a 30-day period and is computed by dividing the net investment income per 
share earned during the period by the maximum offering price per share on the last day of the period.

Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Book-Value Ratio (P/B Ratio) is the ratio of a stock's market 
price to a company's net asset value.

Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) is the share price divided by 
earnings per share. It is measured on a 12-month trailing basis.

Weighted Average Return on Equity is net income divided by net worth.

Weighted Harmonic Average is a method of calculating an average value that lessens the impact of large 
outliers and increases the impact of small ones.

Weighted Market Capitalization is the sum of each underlying securities market value.

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 101) 
Name Weight 
Microsoft 12.59 
Apple 11.76 
Amazon 6.06 
Alphabet 'C' 3.82 
Alphabet 'A' 3.80 
Nvidia 3.30 
Tesla 2.75 
Meta Platforms 'A' 2.48 
PepsiCo 2.28 
Broadcom 2.08 
Please see the website for complete holdings 
information. Holdings are subject to change.

Geographic allocation (%)

 United States 97.81 
 China 0.98 
 Netherlands 0.44 
 Brazil 0.39 
 United Kingdom 0.38 

Sector allocation (%)

 Information Technology 49.78 
 Communication Services 16.05 
 Consumer Discretionary 14.28 
 Health Care 7.28 
 Consumer Staples 6.68 
 Industrials 4.00 
 Utilities 1.45 
 Energy 0.49 

Invesco Distributors, Inc.
Invesco.com 1/23
P-QQQ-PC-1

20




