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 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
 ข้อมูลท่ัวไป TMBGQG
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

วันท่ีจดทะเบียน 23 มี.ค. 2558 เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 23 มี.ค. 2558
นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต  า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต  า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

1. ความเสี ยงอันสืบเนื องจากการลงทุนกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund
2. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะท าการป้องกัน
    ความเสี ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
3. ความเสี ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี ยงที 
    เกี ยวข้องกับผลการด าเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออก
    หลักทรัพย์ที กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุน
    ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี ยงได้ระดับหนึ ง
4. ความเสี ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี ยงที เกิดจากการที กองทุนไม่
    สามารถซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที ก าหนดไว้ จากการที 
    กองทุนหลักมีสภาพคล่องที สูง ความเสี ยงทางด้านสภาพคล่องจึงมีไม่มากนัก 1
ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี ยงดังกล่าวเพิ มเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอื น
"ความเสี ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth" รวมท้ังส้ิน

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) รายละเอียดกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%) ช่ือกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- USD Class S Accumulating Unhedged
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) นโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts)
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) , หลักทรัพย์ที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหน้ีแปลงสภาพ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี , หุ้นบุริมสิทธ์ิ, ใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ, exchange-traded funds
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี  (“ETFs”)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี บริษัทจัดการ Wellington Management Company LLP
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.75% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 2.7820% ต่อปี Bloomberg Code WELGDGA:LX

(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund (WELGDGA) 99.8
0.2

100.0

(ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
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17.8544 29/04/65
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 ความเส่ียงท่ีส าคัญ

รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน

-12.99 18.79 16.21 27.07 -10.04
-10.69 31.93 16.21 17.21 -10.12

2565**** 2564 2563 2562 2561
-18.58 16.73 18.67 27.48 -5.22

22.04 18.88 16.00 21.26 18.19 16.74
-2.80 -2.55 -2.14 -0.56 0.02 0.01
-4.39 -8.92 2.74 12.02 9.21 8.73
-6.85 -11.63 -6.27 9.44 9.44 7.97
-9.32 -17.99 -12.95 6.55 8.95 8.50

วันที  29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่เติบโตอย่าง
มีคุณภาพทั่วโลก โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่ง
สตาร์ 
เหมาะส าหรบั ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไป
ในหุ้นคุณภาพทั่วโลก สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนได้

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global 
Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating 
Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return  Net (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ) 
(2) ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return  Net (สกุลเงินบาท)        

กองทนุเปดิทหารไทย Global Quality Growth (TMB Global Quality Growth Fund :  TMBGQG)
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กองทุน
เกณ ์มาตรฐาน 1
เกณ ์มาตรฐาน 2

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ใ์นตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกวา่เงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสอืชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณ ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทยีบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสว่นเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

Fund insight


