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1 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

วนัท่ี    3 ตุลาคม 2565 

เรยีน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย จํากัด (บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย)) ขอนําสงรายงาน

รอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฏาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 

เพ่ือการเล้ียงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกถูกกดดันจากอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงข้ึนท่ัวโลก และมาตรการการขึ้นดอกเบ้ีย

อยางตอเน่ืองของธนาคารกลางสหรัฐเพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ สงผลใหธนาคารกลางหลายประเทศท่ัวโลกตองปรับอัตรา

ดอกเบ้ียข้ึนตาม สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซ่ึงกดดัน valuation ของหุน 

 ในชวงวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฏาคม 2565 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net 
Index ใหผลตอบแทนรอยละ -2.18 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -12.71 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทหาร

ไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพใหผลตอบแทนรอยละ -20.94 

สุดทายน้ี บลจ. อีสทปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนใน

กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

2 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ อีสทสปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชีพ 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา สถานกับการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ี

เรงตัวข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเรื่อง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหวางรัสเซีย

กับยเูครน ท่ีสงผลใหราคากาซธรรมชาติและนํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนม

ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงขึ้นจนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด 

Fed ไดปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 3.00-3.25% จากปกอนท่ี 0.25% 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 

จากระดับรอยละ 3.6 อยูท่ีระดับรอยละ 3.2 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจาก ภาวะคอขวดในหวงโซอุปทาน สถานการณความ

ขัดแยงระหวางรัซเซียและยูเครน มาตรการ Lock down ในประเทศจีนจากการระบาดของ Covid-19 รวมท้ังเงินเฟอท่ีพุง

สูงขึ้น นอกจากน้ี IMF คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวรอยละ 3.2 ในปน้ี ลดลงจากเดิมท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 

ในชวงเดือนเมษายน จากกําลังซ้ือครัวเรือนในสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวลดลง และนโยบายทางการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึน 

 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ 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 โดยไมมีขอจํากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม โดยในรอบบัญชี 6 

เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 20.94 

(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทนุรวมเกี่ยวกบัการลงทนุเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทนุรวม สําหรบัรอบบญัชีตั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 กรกฏาคม 2565 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง 

(Depositary receipts), หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย, ตราสารหน้ีแปลงสภาพ, หุนบุริมสิทธ์ิ, ใบสําคัญแสดง

สิทธิ์, exchange-traded funds (“ETFs”), รวมท้ังตราสารหน้ี, เงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด และตราสารอนุพันธท่ี

ออกโดยบริษัทตาง 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 

 

การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุนในแต

ละรอบบัญชี จึงไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉล่ียในรอบบญัชีพรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดาํเนนิการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบนัทกึมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนีแ้หง

สิทธิเรียกรองผดินดัชาํระหนี้หรือมีพฤตกิารณวาจะไมสามารถชําระหนีไ้ด (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทน

จากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยจะลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ี

เหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

-กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

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

กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน  ลานเหรียญ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา : การลดความเส่ียง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

 

กลยทุธการบริหารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด (passive 

management/index tracking) 

โดย บลจ.จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตแบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด 

(tracking error : “TE”) :0.00 % ตอป 

 

ดัชนชีี้วดั/อางอิง (Benchmark) : 

MSCI All Country World Daily Total Return Net Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือ

เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซ่ึงอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 



 

5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

รวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทําหรือเปดเผย

ขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการ

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington 
Global Quality Growth Fund ในหนวยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราสวนโดยเฉล่ียในรอบ

ปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตาม

ระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Wellington Management Company และลงทุนใน

รูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป 

โดยวัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก

ตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธี

อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ ในกองทุน Wellington Global Quality 

Growth Fund จะอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ อาจจะ

เขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา

เงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม 

ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเส่ียงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 

Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

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

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง

(Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวา

ระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ท้ังน้ี 

กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัด

อันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 



 

6 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

รายละเอียดการลงทนุในตางประเทศ :  

เปนไปตามประกาศ 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

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

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแต วันท่ี  

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

 

เรื่อง 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 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ

จัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมี

ผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ช้ัน 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ช้ัน 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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ขอมูลเพ่ิมเติม 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขช่ือบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขช่ือบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหนวยลงทุน ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

หัวขอ ขอมูลเดิม ขอมูลใหม 

ขอผกูพนั   

1. บริษัทจัดการ  

ช่ือบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

ช่ือ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ขอมูลของกองทนุรวมที่ลงทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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B��chmark:�MSCI�AC�I �as��f�10/07/2022�
Curr��cy:�USD�
 
�P�rf�rma�c�

� �Fu�d� �B��ch.�

�M�a��R��ur��1Y����k�y� �&23.01� �&18.42�

�T��a��R��ur��3M� �&4.81� �&6.85�

�T��a��R��ur��6M� �&18.61� �&18.79�

�T��a��R��ur��1Y� �&24.84� �&19.87�

�T��a��R��ur��Y�d� �&28.63� �&24.03�

�P�rf�2021� �17.77� �18.96�

�P�rf�2020� �22.57� �16.80�

�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�

�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��� �13.81� �12.61�

�S�m�var�a�c��1Y����k�y�A��� �18.64� �17.02�

�S�a�dard�D�v�1Y����k�y�A��� �20.43� �18.87�

�Max�Drawd�w��1Y� �&31.63� �&25.71�

�Max�I�cr�as��1Y� �12.98� �13.23�

�Kur��s�s�1Y����k�y� �&0.47� �&0.49�

�Sk�w��ss�1Y����k�y� �0.29� �0.30�

 � �

 
�R�sk/R��ur�

� �vs�B��ch.

�Exc�ss�R��ur��1Y����k�y�A��� �&5.62�

�I�f�rma�����Ra����1Y����k�y� �&1.06�

�J��s���A�pha�1Y����k�y� �&3.69�

�M�d����a���Rap�1Y����k�y� �&0.03�

�Sharp��Ra����1Y����k�y� �&1.18�

�S�r�����Ra����1Y����k�y� �0.88�

�Tr�y��r�M�asur��1Y����k�y� �&0.23�

 � �

 

 
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�10/07/2022�
Curr��cy:�USD�

�Track���

� �vs�B��ch.

�A�pha�1Y����k�y� �&0.09�

�B��a�1Y����k�y� �1.05�

�C�rr��a�����1Y����k�y� �0.97�

�B�ar�C�rr��a�����1Y����k�y� �0.95�

�Bu���C�rr��a�����1Y����k�y� �0.87�

�R�Squar�d�1Y����k�y� �0.93�

�Track����Err�r�1Y����k�y�A��� �5.29�

 � �

 
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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� � Fu�d�A���ca�����

 
�T��a��Ass��s�(m��) �as��f�10/07/2022

 
�Ass���A���ca����

�Equ��y� �100.09�%�

�M���y�Mark��� �&0.09�%�

 �as��f�07/31/2022

 
�S�c��r�A���ca����

�Bas�c�Ma��r�a�s� �2.397�%�

�C�mmu��ca����s� �16.482�%�

�C��sum�r,�Cyc��ca�� �4.358�%�

�C��sum�r,�N��&cyc��ca�� �18.288�%�

�E��r�y� �2.315�%�

�F��a�c�a�� �27.336�%�

�I�dus�r�a�� �8.46�%�

�T�ch�����y� �19.474�%�

�U�������s� �0.98�%�

 �as��f�07/31/2022

 
�G���A���ca����

�As�a�Pac�f�c� �9.033�%�

�C���ra��As�a� �1.47�%�

�N�r�h�Am�r�ca� �67.219�%�

�S�u�h�&�C���ra��Am�r�ca� �0.972�%�

���s��r��Eur�p�� �21.396�%�

 �as��f�07/31/2022

 
�P�r�f�����S�a��s��cs �as��f�07/31/2022

�%�Of�T�p�T���H��d���s� �27.09��Av��Pr�c�/Ear����s� �19.92�

�Fu�d�Tur��v�r� �&�&��Av��Pr�c�/Cash�F��w� �10.56�

�M�d�a��Mk��Cap�(M)� �57,318.82��Av��Pr�c�/Sa��s� �2.16�

�Av��Mark���Cap�(m��)� �367,850.69��Av��Pr�c�/B��k�Ra���� �3.79�

�Av��Dvd�Y���d� �1.48��� ��

 
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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9 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

ผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิที่สําคญั    

งวดปบญัชส้ิีนสุดวนัที ่ 

27 ก.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หนวย) 15.6711 19.7844 15.8435 14.0826 12.9986 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ -20.94% 24.95% 12.47% 8.34% 14.17% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -2.18% 40.35% 8.78% -4.82% 10.87% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -12.71% 33.29% 7.18% 2.95% 10.97% 

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ลานบาท) 3,715 3,399 1,583 746 446 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียระหวางงวดป (ลานบาท) 3,899 2,488 1,123 586 308 

มูลคาซ้ือขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,300 +1,260 +683 +237 +265 

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

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปล่ียนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดําเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชีพ ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2565   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป  (29 เม.ย. 65) (31 ม.ค. 65) (30 ก.ค. 64) (31 ก.ค. 62) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality 

Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ 
-6.04% -16.18% -20.94% +3.64% +6.66% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +2.94% -3.14% -2.18% +14.33% +8.26% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -4.25% -12.33% -12.71% +7.68% +7.56% 

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

 ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน  

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
 ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน     
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12 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลี้ยงชพี 

ความเหน็ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 ผลการดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงาน

ของผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา

ตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแต

ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่ งร วมค วามเห็นข องขาพเจาอยูดวย ค วามเ ชื่อ มั่นอยางสมเหตุสมผ ลคือค วามเ ชื่อมั่น ใ นร ะดับสูง แต

ไ ม ไ ด เ ปน ก า ร รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ

ถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวา

มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกต

ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
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เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ

ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Gro wth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 3,879,210,221.27 3,453,070,142.03 

เงินฝากธนาคาร 48,212,014.60 63,116,662.65 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 4,489.43 6,698.47 

จากการขายหนวยลงทุน 898,897.95 4,961,412.91 

รวมสินทรัพย 3,928,325,623.25 3,521,154,916.06 

หนี้สิน 7

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,165,555.39 3,488,623.62 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 124,464,204.60 113,237,431.92 

คาใชจายคางจาย 5 5,530,075.76 5,071,572.75 

หนี้สินอื่น 323,767.20 290,548.85 

รวมหนี้สิน 131,483,602.95 122,088,177.14 

สินทรัพยสุทธิ 3,796,842,020.30 3,399,066,738.92 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,370,342,543.44 1,718,131,378.79 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 1,503,307,373.01 857,377,333.50 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (76,807,896.15) 823,558,026.63 

สินทรัพยสุทธิ 3,796,842,020.30 3,399,066,738.92 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 16.0181 19.7835 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 237,034,254.3439 171,813,137.8785 

บาท



 

16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Gro wth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 75,428.63 39,191.29 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 2,026,893.08 1,884,189.91 

รวมรายได 2,102,321.71 1,923,381.20

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 62,570,822.40 39,901,932.13

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,251,416.49 798,038.67

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 7,991,911.98 4,955,619.02

รวมคาใชจาย 71,814,150.87 45,655,589.82

ขาดทุนสุทธิ (69,711,829.16) (43,732,208.62)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน 11,246,896.39 - 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (457,311,667.15) 783,933,288.84

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (374,226,848.40) (64,155,494.40)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (11,226,772.68) (122,379,990.80)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 864,298.22 (209,170.62)

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน (830,654,093.62) 597,188,633.02

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (900,365,922.78) 553,456,424.40

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Gro wth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 65

2565 2564

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (900,365,922.78) 553,456,424.40

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,662,502,435.37 1,572,948,934.67

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (364,361,231.21) (310,738,498.92)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 397,775,281.38 1,815,666,860.15

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

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,796,842,020.30 3,399,066,738.92

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

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

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 85,308,178.4710 89,415,193.5766

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (20,087,062.0056) (17,541,830.2279)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 237,034,254.3439 171,813,137.8785 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Quality Gro wth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Global Quality Growth Fund * 2,941,896.236 3,879,210,221.27 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,238,644,05 4.47 บาท) 3,879,210,221.27 100.00

* กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหนี้แปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Gro wth 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) 3,45 3,070,142.03 100.00

* กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนที่มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหนี้แปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

ชื่อหลักทรัพย



 

19 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื�อการเลี�ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชีพ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ปจจุบันกองทุนมี

เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียน

หนวยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน 

จนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Wellington Global Quality Growth 

Fund ในหนวยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหาร

และจัดการโดย Wellington Management Company LLP โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชี

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ

ภาษาไทย กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  
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เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไร

หรือขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ี

เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ 

ณ วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ือขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 995,770,850.00 1,111,669,362.23 

ขายเงินลงทุน 123,566,000.00 - 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 59,200,459.41  39,901,932.13  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 7,561,429.44  4,955,619.02  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการ 3,370,362.99  -  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 430,482.54  -  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ซ้ือเงินตราตางประเทศ 2,586,967,000.00  76,241,007.00  ตามท่ีระบุในสญัญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 2,413,112,525.00  235,724,340.00   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,212,450,190.40  -  124,464,204.60 
 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

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

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดย

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ี

เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,586,915.87  4,546,266.97 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 202,690.20  580,675.86 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 3,370,362.99  - 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 430,482.54  - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)    

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 41,408,465.00  - 
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หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 

1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซ่ึงไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  3,879,210,221.27  -  3,879,210,221.27 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  124,464,204.60  -  124,464,204.60 
 

 

 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

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

หน้ีสิน        

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

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยกองทุนรวม และอนุพันธในตลาด

ซ้ือขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
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ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  3,879,210,221.27  3,879,210,221.27 

เงินฝากธนาคาร 48,212,014.60  -  -  48,212,014.60 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  4,489.43  4,489.43 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย

ลงทุน -  -  898,897.95  898,897.95 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,165,555.39  1,165,555.39 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  124,464,204.60  124,464,204.60 

คาใชจายคางจาย -  -  5,530,075.76  5,530,075.76 

หน้ีสินอ่ืน -  -  323,767.20  323,767.20 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

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

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

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  6,698.47  6,698.47 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย

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

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืน 

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

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  113,237,431.92  113,237,431.92 
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คาใชจายคางจาย -  -  5,071,572.75  5,071,572.75 

หน้ีสินอ่ืน -  -  290,548.85  290,548.85 

ความเส่ียงดานเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 105,441,973.94  105,084,301.34 

เงินฝากธนาคาร 1,000,116.53  100.93 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 27.78  - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื ่อคุ มครองความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเง ินลงทุนที ่เปนเงินตรา

ตางประเทศ (ดหูมายเหตุ 6) 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณดังกลาวอาจ

มีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ

ของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย และกองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบ

แสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลง

สภาพ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds 

8. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลีย้งชพี 

 ขอมูลรายละเอียดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2565 

 จํานวนเงินตนและ มูลคาตาม % of NAV 
 จํานวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 48,216,504.03 1.27% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 48,216,504.03 1.27% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 102.17% 

 Wellington Global Quality Growth Fund 2,941,896 3,879,210,221.27 102.17% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 3,879,210,221.27 102.17% 
 ทรัพยสินอ่ืน -123,535,556.65 -3.25% 

 หน้ีสินอ่ืน -7,049,148.35 -0.19% 

 มูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ 3,796,842,020.30 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 237,034,254.3439 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 16.0181 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

   ต้ังแตวันท่ี 1 ส.ค. 2564  ต้ังแตวันท่ี 1 ส.ค. 2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 62,570.82 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,251.42 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 7,991.91 0.2050 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี   ไมมี  

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 71,814.15 1.8421 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ียรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565  

 เทากับ 3,898,493,609.12 บาท 
 

อัตราสวนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.17% 

 

คาใชจายในการซ้ือขายหลกัทรัพย  (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธิ) ไมมี 
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รายงานรายชื่อบคุคลทีเ่กี่ยวของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรอืท่ี 

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วันที ่ 31 กรกฎาคม 2565 

ไมมี 

 

รายชื่อผูจัดการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธิ 

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลล ีศริิสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 

6 นางสาวเชาวนี แกวมณีเอ่ียม 

7 นางสาวธรีนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 

8 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 

9 นางสาววิภาสริิ เกษมศขุ 

10 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

11 นายฤทธิพร สงเสริมสวัสด์ิ 

12 นายวสวัตต์ิ จิรวิชญ 

13 นายวิศิษฐ ช่ืนรัตนกุล 

14 นายวีรชัย จันเปง 

15 นายศตนนท ทัน 

16 นายสิทธ ิธรีกุลชน 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่ใชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน 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 

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 

 


