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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H) 
TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE: TLUSNDQ-H 

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, 
Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทุนส่วนใหญ่
ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ตาม
ดัชนี NASDAQ-100 โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก 
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนใน
ต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 

ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง 
(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณี
มีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ 
กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการลงทุน (Efficient portfolio management) 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (18 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

แม้ว่าในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะถูกกระทบจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นในระดับที่สูง

มาก จากปัญหา Shortage Supply ค่าแรงที่ปรับตัวขึ้นมาก หลังการฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 และราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออก

สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้ Fed เริ่มใช้มาตรการการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าจากมาตรการการเงินที่เข้มงวดขึ้นจะสามารถควบคุม

ปัญหาเงินเฟ้อลงได้ และทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และทำให้การลงทุนในตรา

สารทุนในสหรัฐฯ ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี Nasdaq-100 โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 

(QQQ) ซึ่งกองทุน QQQ เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของตลาด

หุ้น Nasdaq ตามดัชนี Nasdaq-100   

ณ ว ันท ี ่  29 เมษายน 2565 กองท ุนเปิดทาล ิส ห ุ ้นย ู เอส เอ ็นด ีค ิว -เฮดจ์ ม ีม ูลค ่าทร ัพย์ส ินส ุทธิ  

350,916,330.79 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.8336 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนลดลง 21.66% 

และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลง 21.66% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq-100 มีอัตราผลตอบแทนใน

ช่วงเวลาเดียวกันลดลง 22.01% 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 

 

ภาวะตลาดหุ้น 

หลังจากการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จากการที่ 

Fed และรัฐบาลสหรัฐฯ มีการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งการลด

ดอกเบี้ยจนอยู่ในระดับต่ำสุด การอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก และการอัดฉีดเงินผ่าน

นโยบายการคลัง เช่น การแจกเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย/ตกงานจำนวนมหาศาล  ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ จำนวนมากยังได้รับประโยชนโ์ดยตรงจากการระบาดของ COVID-19  ที่ทำให้

เกิดการเปลี่ยน Life Style ของคนทั่วโลก ซึ่งการเปลี่ยน Life Style นี้ต้องใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วย ในขณะที่บริษัทใน

สหรัฐฯ จำนวนมาก เป็นผู้นําของโลกในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้

กลับมาเติบโตได้อย่างมากและรวดเร็ว ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nasdaq ปรับตัวขึ้นมากนับตั้งแต่การระบาด

ของ COVID-19 

อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาคการบริโภคฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ภาค

การผลิตไม่มีการเพิ่มการลงทุนในช่วงวิกฤติ ส่วนบริษัทที่มีฐานะการเงินอ่อนแอก็ล้มหายตายจากไป ทำให้เกิดปัญหา 

Supply Shortage ขึ้น เมื่อผนวกกับค่าแรงก็ปรับตัวขึ้นมาก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวขึ้นมากเช่นกัน ซึ่ง

ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้

อัตราเงินเฟ้อให้สหรัฐฯ มีการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี 2564 ทำให้ Fed ต้องปรับนโยบายการเงินอย่าง

เร่งด่วน จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ลดขนาดของ 

QE (QE Tapering) จนมาถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินหรือ QT (Quantitative Tightening) 

ความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนมากในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ซึ่งอัตราการเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

ในขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนก็ยังไม่มีแนวโน้มจะเจรจากันได้ และสหรัฐฯและพันธมิตรชาติยุโรปก็ได้พยายามเพิ่ม

การ Sanction รัสเซียเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐฯก็เริ่มเข้าสู่ Driving Season ซึ่งจะมี

ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้ Fed ต้องเร่งมาตรการเข้มงวดทางการเงินมากขึ้น ทั้งการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย

และการเร่งทำ QT จึงทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและถือสินทรัพย์สภาพคล่องมากขึ้น โดยเฉพาะการขายหุ้นใน

ตลาด Nasdaq ที่นักลงทุนเคยมองว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง และให้ Valuation ของหุ้นเหล่านี้ค่อนข้างสูงตามความ

คาดหวังการเติบโตด้วย    

 บลจ.ทาลิสเชื่อว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯจะยังมีความผันผวนในระยะสั้น จนกว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะมี

ทิศทางชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่ Fed จะเร่งมาตรการเข้มงวดทาง

การเงิน จนทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเกิดภาวะถดถอย ซึ่งหลังจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง เชื่อว่านักลงทุนจะเริ่ม
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พิจารณากลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสหรัฐฯมากขึ้น และยังเชื่อว่าตลาดหุ้น Nasdaq ยังมีโอกาสฟื้นตัวและ

กลับมาเติบโตได้ในระยะยาว เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ใน Nasdaq เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยี่และนวัตกรรม รวมทั้งมี

ฐานการตลาดที่ใหญ่และครอบคลุมอยู่ทั่วโลก 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์

ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A) 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 

(18 พ.ย. 64) 
TLUSNDQ-H-A -21.37 -13.47 N/A N/A N/A N/A N/A -21.66 
Benchmark2 -21.76 -13.72 N/A N/A N/A N/A N/A -21.93 

ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน 

32.10 33.37 N/A N/A N/A N/A N/A 30.41 

ความผันผวนของ 
Benchmark 

32.44 33.70 N/A N/A N/A N/A N/A 30.61 

หมายเหตุ:  1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.talisam.co.th 

 2 ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลกั 
 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

-0.36%

-0.22%

-0.40%

-0.35%

-0.30%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

2564*

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2564

TLUSNDQ-H

Benchmark
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์

ชนิดเพ่ือการออม (TLUSNDQ-H-SSF) 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง 

(18 พ.ย. 64) 
TLUSNDQ-H-A -21.21 -13.47 N/A N/A N/A N/A N/A -21.50 
Benchmark2 -21.76 -13.72 N/A N/A N/A N/A N/A -21.93 

ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน 

32..09 33.37 N/A N/A N/A N/A N/A 30.40 

ความผันผวนของ 
Benchmark 

32.44 33.70 N/A N/A N/A N/A N/A 30.61 

หมายเหตุ:  1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 คุณสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.talisam.co.th 

 2 ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลกั 
 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

-0.36%

-0.22%

-0.40%

-0.35%

-0.30%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

2564*

%
ต่อ

ปีข
อง

 N
AV

* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2564

TLUSNDQ-H

Benchmark
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บาท

หมายเหตุ 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 432,437,468.28 บาท) 357,193,466.81            

เงินฝากธนาคาร 3,002,231.74 

ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 4,009.18 

ลูกหน้ีจากตราสารอนุพันธ์ 5,211,512.00 

รวมสินทรัพย์ 365,411,219.73            

หน้ีสิน

เจ้าหน้ี

เจ้าหน้ีจากตราสารอนุพันธ์ 12,991,936.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 100,908.12 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 8,409.05 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย 23,545.22 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 18,379.48 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 601.38 

หน้ีสินอ่ืน 7,402.26 

รวมหน้ีสิน 13,151,181.51 

สินทรัพย์สุทธิ 352,260,038.22            

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 449,688,215.25            

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 70,531,809.65

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (167,959,986.68)

สินทรัพย์สุทธิ 352,260,038.22            

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณแยกตำมประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บำท) จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 7.8333 44,796,176.5985

หน่วยลงทุนชนิดชนิดเพ่ือการออม 7.8493 172,644.9257

รวม 44,968,821.5242

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน*
ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2565
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กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

ตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 33,326           357,193,466.81     100.00          

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 357,193,466.81   100.00         

รวมเงินลงทุน (รำคำทุน 432,437,468.28 บำท) 357,193,466.81 100.00         

งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2565

ช่ือหลักทรัพย์ จ านวนหน่วย

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 9



บำท
รำยได้จำกกำรลงทุน

รายได้เงินปันผล 1,692,990.97
รายได้ดอกเบ้ีย 14,101.91

รวมรายได้ 1,707,092.88
ค่ำใช้จ่ำย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,074,737.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 89,561.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 250,772.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 18,379.48
ค่านายหน้า 175,011.90
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 13,327.92

รวมค่าใช้จ่าย 1,621,790.31
รำยได้ (ขำดทุน) สุทธิ 85,302.57

รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (70,575,062.82)      
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (75,244,001.47)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (347,530.30)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (7,769,688.89)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (14,106,890.48)

รวมรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน (168,043,173.96)

กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (167,957,871.39)
หัก ภาษีเงินได้ (2,115.29)
กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนหลังหักภำษีเงินได้ (167,959,986.68)

กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนแยกตำมประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บำท) จ ำนวนเงิน(บำท)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (3.7350) (167,317,084.54)

หน่วยลงทุนชนิดชนิดเพ่ือการออม (3.7238) (642,902.14)
รวม (167,959,986.68)

หมายเหตุ : * งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบก ำไรขำดทุน*
ส ำหรับรอบระยะเวลำวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2565
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงินและกำรก่อภำระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565

ของตรำสำร ผู้ออก/ค้ ำประกัน

357,805,929.45    101.57

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 357,193,466.81     101.40

เงินฝำกธนำคำร

 JP Morgan Chase Bank, N.A. P-1 612,462.64           0.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,393,778.28       0.68

เงินฝำกธนำคำร

 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) AAA(tha) 2,393,778.28         0.68

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (7,780,424.00)      (2.21)

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)

FX-TX.345884      (638,040.00)          (0.18)

FX-TX.346021      (3,679,026.00)        (1.04)

FX-TX.346022      (3,914,500.00)        (1.11)

FX-TX.346674      (2,752,770.00)        (0.78)

FX-TX.348116      (1,260,920.00)        (0.36)

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)

FX-TX.348201      4,805,712.00         1.36

FX-TX.348783      (691,695.00)          (0.20)

FX-TX.349380      266,400.00           0.08

FX-TX.351857      139,400.00           0.04

FX-TX.352693      (54,985.00)            (0.02)

สินทรัพย์อ่ืนหรือหน้ีสินอ่ืน (159,245.51)        (0.05)

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 352,260,038.22    100.00

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ

รำยละเอียดกำรลงทุน
อันดับควำมน่ำเช่ือถือ

มูลค่ำยุติธรรม %NAV
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รำยงำนสรุปเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565

มูลค่ำตำมรำคำ

ตลำด
%NAV

(ก) - - 

(ข) 3,006,240.92   0.85 

(ค) - - 

(ง) - - 

ตรำสำร ผู้ออก/ค้ ำประกัน

เงินฝากธนาคาร AAA(tha) - 2,393,778.28 

เงินฝากธนาคาร P-1 - 612,462.64      

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรำยตัว

กลุ่มของตรำสำร

ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดกำรต้ังไว้ในแผนกำรลงทุนส ำหรับกลุ่มตรำสำร

ตำม (ง) เท่ำกับ 15% NAV

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก ำหนด

อันดับควำมน่ำเช่ือถือ มูลค่ำ

ท่ีตรำไว้
มูลค่ำยุติธรรม

JP Morgan Chase Bank, N.A. 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนดั
ชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ
เปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี ้ได้ตรงตาม
กำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทิช์ 
อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

หมายเหตุประกอบการจดัอันดับเครดิตภายในประเทศ: 

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 
"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ
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เครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 

AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
 
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s  
Moody’s ใช้สญัลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้  
P-1  ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รบัการจดัอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมี

ความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม  
P-2  ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รบัการจดัอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนัน้ มีสถานะคณุภาพดา้นเครดิตที่ด ีและมีความสามารถท่ี

แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม  
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P-3  ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รบัการจดัอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนัน้จะมีสถานะคณุภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และ
มีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม  

NP  ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รบัการจดัอันดับ “Not Prime” สำหรับเงนิฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรอืน่ากังวลและมีความไม่
แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม 
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แบบแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน)  ถึง 30 เมษายน 2565

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม * จ ำนวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบำท มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A 1,073.15 0.14

ชนิดเพ่ือการออม: TLUSNDQ-H-SSF 1.59 0.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 89.56 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee) 250.77 0.03

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other expenses) 29.60 0.00

รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 1,444.67 0.18

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

 ลงทุนในตราสารหน้ี
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ล ำดับ ช่ือบริษัทนำยหน้ำ  ค่ำนำยหน้ำ(บำท)

อัตรำส่วนค่ำนำยหน้ำ

แต่ละรำยต่อค่ำ

นำยหน้ำท้ังหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 175,011.90          100.00%

175,011.90 100.00%

ค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

รวม*
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง  ข้อมูลระหว่างวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 

30 เมษายน 2565 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำกัดการใช ้ส ิทธ ิออกเส ียงได้ท ี ่บร ิษ ัทจัดการโดยตรง หรือที ่  website ของบริษ ัทจัดการที่  

http://www.talisam.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

เลขท่ี 89 ช้ัน 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th 
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