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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

วันท่ี    4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี  

1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth มายังทานผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลาย ๆ ประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ

อีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตSาหรือ 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 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net Index 

ใหผลตอบแทนรอยละ 20.12 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 12.12 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย Global 

Quality Growth ใหผลตอบแทนรอยละ 14.29  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปท่ีผานมา 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  และ 4.8 

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 ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจาก

มาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถ

เร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีน

เพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทนไดดี 

ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัยบวก

ตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 

 อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามี

ความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศ

เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลให

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีด

วัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 



3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยกองทุนดังกลาวจะมุง

หาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการ

คัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาท่ีเหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) 

เปนตน ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัด

ในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปด

ทหารไทย Global Quality Growth มีผลตอบแทนรอยละ 14.29 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 มนีาคม 2564  ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยกองทุนดังกลาวมุงหาผลตอบแทนใน

ระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depositary receipts), 

หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย, ตราสารหน้ีแปลงสภาพ, หุนบุริมสิทธิ์, ใบสาคัญแสดงสิทธิ์, exchange-traded 

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

กองทุน Wellington Wellington Global Quality Growth Fund มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการ

ลงทุนใหมีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาท่ีเหมาะสม 

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

คัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุม

อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�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�.

 
B���mb�r�® Pa���3��f�4



� � 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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6 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ส.ค. 

64 

25 ก.พ. 

64 

31 ส.ค. 

63 

28 ก.พ. 

63 

30 ส.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 19.0722 17.9600 14.7625 14.9498 13.8450 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 21.7983 19.0722 17.9600 14.7625 14.9498 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 14.29% 6.19% 21.66% -1.25% 7.98% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 20.12% 10.98% 13.44% 4.53% -0.37% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 12.12% 14.74% 15.22% 1.13% 2.73% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 18,112 14,939 10,706 9,583 9,495 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 25,276 18,112 14,939 10,706 9,583 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 20,872 16,433 11,856 10,806 9,236 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +4,358 +2,105 +1,785 +1,321 -621 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.21% 0.32% 0.50% 0.33% 0.37% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 พ.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (31 ส.ค. 63) (31 ส.ค. 61) (23 มี.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth +7.47% +14.29% +21.37% +15.31% +12.85% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +8.05% +20.12% +33.31% +13.80% +10.64% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +4.57% +12.12% +28.64% +14.33% +10.80% 

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

 เงินบาท 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   
 

 

117.99%
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8 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 16,338,737,306.82   บาท) 24,903,936,246.98 

เงินฝากธนาคาร 577,021,166.79 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 94,092.56 

 จากการขายหนวยลงทุน 141,827,256.67 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 260,361,875.07 

รวมสินทรัพย 25,883,240,638.07 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 281,084,000.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 124,772,296.66 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 162,813,875.88 

คาใชจายคางจาย 36,107,178.51 

ภาษีเงินไดคางจาย 14,113.88 

เจาหน้ีอ่ืน 86,164.10 

หน้ีสินอ่ืน 2,035,692.96 

รวมหน้ีสิน 606,913,321.99 

สนิทรพัยสทุธ ิ 25,276,327,316.08 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 11,627,208,100.34 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 5,751,171,528.76 

 กําไรสุทธ ิ 7,897,947,686.98 

สินทรัพยสุทธ ิ 25,276,327,316.08 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 21.7983 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 1,159,551,630.9574 
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กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม  2564  ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ  198,616.72  

 รวมรายได  198,616.72  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  172,211,137.58  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  3,444,222.74  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  16,201,795.53  

 รวมคาใชจาย  191,857,155.85  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (191,658,539.13) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 103,914,011.33  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 4,343,469,618.21  

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (1,399,717,416.60) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 113,992,819.19  

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (13,594,091.46) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 3,148,064,940.67  

  

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 2,956,406,401.54  

หัก ภาษีเงินได (29,792.38) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 2,956,376,609.16  
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กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 577,115,259.35 2.28% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 577,115,259.35 2.28% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.53% 

 กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 16,941,768 24,903,936,246.98 98.53% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 16,338,737,306.82 บาท) 24,903,936,246.98 98.53% 
 ทรัพยสินอ่ืน 240,424,569.10 0.95% 

 หน้ีสินอ่ืน -445,148,759.35 -1.76% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 25,276,327,316.08 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 1,159,551,630.9574 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.7983 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 172,211.14 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 3,444.22 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 16,201.80 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 29.79 0.0001 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 191,886.95 0.8941 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 เทากับ 21,284,391,581.02 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.59% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือท่ี 

https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ท่ีเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ไมมี 
 

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 

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


