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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี    4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทาน

ผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลาย ๆ ประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ

อีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีต_าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไป

ไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนใน

ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net 

Index ใหผลตอบแทนรอยละ 40.35 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 33.29 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย 

Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทนรอยละ 24.95 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ี

ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพ่ือประคอง

เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปได 

 จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ

เขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน 

อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการ

ปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด Fed ไดระบุวาจะมีการลดการเขาซื้อสินทรัพย

ภายในป 2564 และยุติในกลางป 2565 ทางดาน ECB สงสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564 

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 6.0 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 7.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนเมษายนท่ีระดับรอยละ 6.4 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 4.6 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.5 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.1 และ 9.5 ตามลําดับ ตามรายงานการคาดการณของ IMF พบวา มีชองวางมากข้ึนระหวาง

ประเทศท่ีรํ่ารวยและยากจน รวมท้ังประเทศท่ีมีวัคซีนเหลือพอกับประเทศท่ียังขาดแคลนวัคซีน กลาวคือ ในขณะท่ี IMF 

คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.6 ในปน้ี แตกลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ

อัตราการเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากรอยละ 6.7 เม่ือเดือนเมษายน เปนรอยละ 6.3 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยาง

มากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศ

สามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนา

วัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทน

ไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัย

บวกตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 

 อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามี

ความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศ

เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีต_าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลให

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีด

วัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington  Global Quality Growth Fund โดย

กองทุนดังกลาวจะมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมีความสมดุล โดย

กําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาท่ีเหมาะสม (Valuation) และคุณภาพ

ของธุรกิจ(Quality) เปนตน ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขา

ลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม โดยในรอบปบัญชีท่ี

ผานมา กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ 24.95 (ดูรายละเอียดในตาราง

ผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยกองทุนดังกลาว

มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depositary 

receipts), หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย, ตราสารหน้ีแปลงสภาพ, หุนบุริมสิทธิ์, ใบสาคัญแสดงสิทธิ์, exchange-

traded funds (“ETFs”), รวมท้ังตราสารหน้ี, เงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด และตราสารอนุพันธท่ีออกโดยบริษัทตาง ๆ

ท่ัวโลก 

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมี

ความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาท่ีเหมาะสม 

(Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) เปนตน ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการ

คัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุม

อุตสาหกรรม 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยจะลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ี

เหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

-กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ัด (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

MSCI All Country World Daily Total Return Net Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทา

คาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global 

Quality Growth Fund ในหนวยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ 

UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Wellington Management Company และลงทุนในรูปสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย

วัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 

ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ ในกองทุน Wellington Global Quality 

Growth Fund จะอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจจะ

เขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา

เงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา

ซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มี

แนวโนมแข็งคา รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง(Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 

2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ELL�GBL�QTY�GRO�TH�S�USD�AC � Fu�d�Ov�rv��w�

�����������G��ba��Qua���y�Gr�w�h�Fu�d��s�a���p��&��d�fu�d���c�rp�ra��d����Lux�mb�ur�.�Th��Fu�d's��bj�c��v���s����pr�v�d������&��rm����a��r��ur��by

��v�s��������c�mm���s��ck�a�d�d�p�s��ary�r�c��p�s,�r�a���s�a���s�cur����s,�c��v�r��b��,�b��ds,�pr�f�rr�d�s��ck,�r��h�s,�warra��s,��xcha���&�rad�d�fu�ds,

as�w����as�d�b��s�cur����s,�cash.
 
�C���ac��D��a��s

�Ma�a��m����C�mpa�y� ������������Lux�mb�ur��Sar��

�C�mpa�y�Addr�ss� ������������Ma�a��m����C��LLP,

280�C���r�ss�S�r���,�B�s���,�MA

02210�

�C�mpa�y�T���ph���� �1&617&951&5000�

���b�S���� �www.w���������.c�m�

�Fu�d�Ma�a��r� �J�h��A�B�s�����

�M�r�&�S�ar��Da��� �05/25/2011�

�Tra�sf�r�A����� �S�a���S�r����Ba�k�I���r�a����a�

GmbH�

 �Fu�d�I�f� �as��f�09/21/2021

�Las��C��s�� ��$��44.51�

�T��a��Ass��s�(m��)� ��$��11,070.61�

�T��a��Ass��s�Da��� �09/21/2021�

�I�c�p�����Da��� �05/25/2011�

�Pr�mary�B��chmark� �MSCI�AC�I�

�Curr� �US�D���ar�

�M���I�v�s�m���� ��US�D���ar��1,000,000.00�

�T�ck�r� ��ELGDGA�LX�

�ISIN� �LU0629158030�

 
�F��s�A�d�Exp��s�s

�Exp��s��Ra���� �0.85�

�Fr����L�ad� �0.00�

�Fu�d�M�r�S�a��d�F��� �0.75�

�M�r�S�a��d�P�rf.�F��� �0.00�

�H��h&�a��r�Mark� �N��

�Hurd���Ra��� �0.00�

�Back�L�ad� �0.00�

�Ear�y����hdraw�F��� �&�&�

 �B���mb�r��C�ass�f�ca����

�Fu�d�Typ�� �Op��&E�d�Fu�d�

�Fu�d�Ass���C�ass�F�cus� �Equ��y�

�D�m�c���� �Lux�mb�ur��

�Fu�d�Obj�c��v�� �F�r�����B���d�

�Fu�d�S�y��� �&�&�

�Fu�d�Mark���Cap�F�cus� �Br�ad�Mark���

�Fu�d�G���raph�ca��F�cus� �I���r�a����a��

�Fu�d�Curr��cy�F�cus� �&�&�
 
�T��a��R��ur��Char� �

 
S�as��a���y

Y�ar Ja� F�b Mar Apr May Ju� Ju� Au� S�p Oc� N�v D�c

2017 3.77 3.69 1.28 2.83 2.85 1.43 3.24 0.83 1.12 3.50 1.66 0.88

2018 8.28 &2.13 &2.03 0.86 2.34 &0.25 1.53 2.40 1.20 &7.97 2.49 &7.17

2019 7.59 4.11 2.97 3.90 &4.20 6.24 1.50 &0.81 &0.84 1.59 2.87 3.34

2020 1.11 &7.49 &10.79 12.00 5.14 4.40 6.39 6.00 &3.31 &2.92 8.93 3.61

2021 &0.94 2.28 0.60 6.36 0.09 1.56 2.61 3.31 &�& &�& &�& &�&
 
� �

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�
da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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�ELL�GBL�QTY�GRO�TH�S�USD�AC � Fu�d�P�rf�rma�c�&R�sk&Track����

B��chmark:�MSCI�AC�I �as��f�09/21/2021�
Curr��cy:�USD�
 
�P�rf�rma�c�

� �Fu�d� �B��ch.�

�M�a��R��ur��1Y����k�y� �29.91� �32.53�

�T��a��R��ur��3M� �4.49� �1.59�

�T��a��R��ur��6M� �12.27� �8.23�

�T��a��R��ur��1Y� �28.02� �31.32�

�T��a��R��ur��Y�d� �14.14� �12.84�

�P�rf�2019� �31.49� �27.25�

�P�rf�2018� �&1.52� �&8.99�

�P�rf�2017� �30.62� �24.58�

�P�rf�2016� �1.57� �8.46�

�P�rf�2015� �10.83� �&1.84�

�P�rf�2014� �11.03� �4.79�

�Eff�7D�Y�d� �&�&� �&�&�

�30D�Y�d� �&�&� �&�&�

�Gr�ss�7D�Y�d� �&�&� �&�&�

�Subs�7D�Y�d� �&�&� �&�&�

�Av��L�f�� �&�&� �&�&�

�MMk��Av��Days�T��Ma�.� �&�&� �&�&�

 � �

 
�R�sk

� �Fu�d� �B��ch.�

�D�w�s�d��R�sk�1Y����k�y�A��� �10.83� �10.32�

�S�m�var�a�c��1Y����k�y�A��� �15.17� �14.73�

�S�a�dard�D�v�1Y����k�y�A��� �16.22� �14.71�

�Max�Drawd�w��1Y� �&7.69� �&6.86�

�Max�I�cr�as��1Y� �32.94� �38.61�

�Kur��s�s�1Y����k�y� �2.17� �2.22�

�Sk�w��ss�1Y����k�y� �0.54� �0.21�

 � �

 
�R�sk/R��ur�

� �vs�B��ch.

�Exc�ss�R��ur��1Y����k�y�A��� �&1.99�

�I�f�rma�����Ra����1Y����k�y� �&0.37�

�J��s���A�pha�1Y����k�y� �&3.99�

�M�d����a���Rap�1Y����k�y� �&0.05�

�Sharp��Ra����1Y����k�y� �1.84�

�S�r�����Ra����1Y����k�y� �1.27�

�Tr�y��r�M�asur��1Y����k�y� �0.29�

 � �

 

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�
da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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�ELL�GBL�QTY�GRO�TH�S�USD�AC � Fu�d�P�rf�rma�c�&R�sk&Track����

B��chmark:�MSCI�AC�I �as��f�09/21/2021�
Curr��cy:�USD�

�Track���

� �vs�B��ch.

�A�pha�1Y����k�y� �&0.06�

�B��a�1Y����k�y� �1.04�

�C�rr��a�����1Y����k�y� �0.94�

�B�ar�C�rr��a�����1Y����k�y� �0.89�

�Bu���C�rr��a�����1Y����k�y� �0.92�

�R�Squar�d�1Y����k�y� �0.89�

�Track����Err�r�1Y����k�y�A��� �5.37�

 � �

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�
da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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� � Fu�d�A���ca�����

 
�T��a��Ass��s�(m��) �as��f�09/21/2021

 
�Ass���A���ca����

�Equ��y� �99.737�%�

�M���y�Mark��� �0.263�%�

 �as��f�12/31/2020

 
�S�c��r�A���ca����

�Bas�c�Ma��r�a�s� �0.973�%�

�C�mmu��ca����s� �15.651�%�

�C��sum�r,�Cyc��ca�� �12.216�%�

�C��sum�r,�N��&cyc��ca�� �24.604�%�

�F��a�c�a�� �14.011�%�

�I�dus�r�a�� �7.544�%�

�T�ch�����y� �24.739�%�

 �as��f�12/31/2020

 
�G���A���ca����

�As�a�Pac�f�c� �15.396�%�

�N�r�h�Am�r�ca� �65.317�%�

�S�u�h�&�C���ra��Am�r�ca� �1.249�%�

���s��r��Eur�p�� �17.775�%�

 �as��f�12/31/2020

 
�P�r�f�����S�a��s��cs �as��f�12/31/2020

�%�Of�T�p�T���H��d���s� �24.61��Av��Pr�c�/Ear����s� �37.60�

�Fu�d�Tur��v�r� �&�&��Av��Pr�c�/Cash�F��w� �21.91�

�M�d�a��Mk��Cap�(M)� �91,761.38��Av��Pr�c�/Sa��s� �4.55�

�Av��Mark���Cap�(m��)� �371,435.00��Av��Pr�c�/B��k�Ra���� �6.96�

�Av��Dvd�Y���d� �0.79��� ��

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�
da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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10 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

31 ก.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.8435 14.0826 12.9986 11.3854 10.1467 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 19.7844 15.8435 14.0826 12.9986 11.3854 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 24.95% 12.47% 8.34% 14.17% 12.21% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 40.35% 8.78% -4.82% 10.87% 11.79% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 33.29% 7.18% 2.95% 10.97% 17.06% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,583 746 446 147 91 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,399 1,583 746 446 147 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 2,488 1,123 586 308 107 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,260 +683 +237 +265 +42 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.05% 0.07% 0.04% 0.04% 0.05% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth  เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (31 ก.ค. 61) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
+4.49% +13.93% +24.95% +15.03% +12.10% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +9.22% +24.63% +40.35% +13.24% +10.10% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +3.60% +13.59% +33.29% +13.70% +11.36% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ  

 วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   

 

 

97.87%

77.73%

90.16%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

11-Aug-15 30-Jul-21

TMBGQGRMF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 3,453,070,142.03 1,557,467,490.96 

เงินฝากธนาคาร 63,116,662.65 34,581,460.55 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 6,698.47 3,327.05 

จากการขายหนวยลงทุน 4,961,412.91 1,511,024.71 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 - 11,572,190.08 

รวมสินทรัพย 3,521,154,916.06 1,605,135,493.35 

หนี้สิน 7

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน - 12,484,000.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 3,488,623.62 4,459,681.79 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 113,237,431.92 2,429,631.20 

คาใชจายคางจาย 5 5,071,572.75 2,300,002.27 

หนี้สินอื่น 290,548.85 62,299.32 

รวมหนี้สิน 122,088,177.14 21,735,614.58 

สินทรัพยสุทธิ 3,399,066,738.92 1,583,399,878.77 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,718,131,378.79 999,397,745.30 

กาํไรสะสม

บัญชีปรับสมดลุ 857,377,333.50 313,900,531.24 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 823,558,026.63 270,101,602.23 

สินทรัพยสุทธิ 3,399,066,738.92 1,583,399,878.77 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 19.7835 15.8435 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 171,813,137.8785 99,939,774.5298 

บาท
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งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 39,191.29 37,816.70 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 1,884,189.91 1,121,354.14 

รวมรายได 1,923,381.20 1,159,170.84

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 39,901,932.13 18,046,195.64

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 798,038.67 360,923.79

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 4,955,619.02 1,804,619.60

รวมคาใชจาย 45,655,589.82 20,211,739.03

ขาดทุนสุทธิ (43,732,208.62) (19,052,568.19)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (2,010,045.54)

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 783,933,288.84 211,428,176.36

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (64,155,494.40) (27,961,277.60)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (122,379,990.80) (6,291,432.25)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (209,170.62) (209,395.30)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม เกิดขึ้น 597,188,633.02 174,956,025.67

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 553,456,424.40 155,903,457.48

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 553,456,424.40 155,903,457.48

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,572,948,934.67 901,441,285.46

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (310,738,498.92) (220,100,864.54)

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 1,815,666,860.15 837,243,878.40

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 1,583,399,878.77 746,156,000.37 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,399,066,738.92 1,583,399,878.77

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 99,939,774.5298 52,984,198.2628

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 89,415,193.5766 62,858,193.8534

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (17,541,830.2279) (15,902,617.5864)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 171,813,137.8785 99,939,774.5298 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Global Quality Growth Fund * 2,383,296.32 3,453,070,142.03 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,35 5 ,192,308.08 บาท) 3,453,070,142.03 100.00

* กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน ท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพย ท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Global Quality Growth Fund * 1,437,094.968 1,557,467,490.96 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,243,5 22,945 .85  บาท) 1,5 5 7,467,490.96 100.00

* กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน ท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ปจจุบัน

กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมี

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Wellington Global Quality Growth 

Fund ในหนวยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและ

จัดการโดย Wellington Management Company LLP โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน

ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 1,111,669,362.23 656,244,277.50 

ขายเงินลงทุน - 22,783,800.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้  

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 39,901,932.13 18,046,195.64 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4,955,619.02 1,804,619.60 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 76,241,007.00 118,474,060.00 ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 235,724,340.00 27,362,000.00    ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 4,546,266.97  2,082,771.20 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 580,675.86  208,277.09 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  82,596.75 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,845,608,809.00  -  113,237,431.92 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,522,504,253.40  11,572,190.08  2,429,631.20 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  3,453,070,142.03  -  3,453,070,142.03 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  113,237,431.92  -  113,237,431.92 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  1,557,467,490.96  -  1,557,467,490.96 

ตราสารอนุพันธ -  11,572,190.08  -  11,572,190.08 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  2,429,631.20  -  2,429,631.20 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  3,453,070,142.03  3,453,070,142.03 

เงินฝากธนาคาร 63,116,662.65 -  -  63,116,662.65 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,698.47  6,698.47 

ลูกหนี้จากการขายหนวย

ลงทุน -  -  4,961,412.91  4,961,412.91 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  3,488,623.62  3,488,623.62 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  113,237,431.92  113,237,431.92 

คาใชจายคางจาย -  -  5,071,572.75  5,071,572.75 

หนี้สินอื่น -  -  290,548.85  290,548.85 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  1,557,467,490.96  1,557,467,490.96 

เงินฝากธนาคาร 34,581,460.55 -  -  34,581,460.55 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  3,327.05  3,327.05 

ลูกหนี้จากการขายหนวย

ลงทุน -  -  1,511,024.71  1,511,024.71 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  11,572,190.08  11,572,190.08 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  12,484,000.00  12,484,000.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  4,459,681.79  4,459,681.79 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  2,429,631.20  2,429,631.20 

คาใชจายคางจาย -  -  2,300,002.27  2,300,002.27 

หนี้สินอื่น -  -  62,299.32  62,299.32 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 105,084,301.34  49,902,835.34 

เงินฝากธนาคาร 100.93  200,022.72 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  400,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย และกองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนที่มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบ

แสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหนี้แปลงสภาพ 

หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 63,123,361.12 1.86% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 63,123,361.12 1.86% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 101.59% 

 กองทุน Wellington Global Quality  2,383,296 3,453,070,142.03 101.59% 

 Growth Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 3,453,070,142.03 101.59% 

 ทรัพยสินอื่น -106,989,065.99 -3.15% 

 หนี้สินอื่น -10,137,698.24 -0.30% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,399,066,738.92 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 171,813,137.8785 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 19.7835 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สงิหาคม 2563 สิ้นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 39,901.93 1.6036 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 798.04 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 4,955.62 0.1992 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 45,655.59 1.8349 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

 เทากับ 2,488,269,876.69 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ที่เกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


