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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

วันที่    10 มีนาคม 2566 

เรียน    ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงานรอบ 
6 เดือน งวดตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือ
การเลี้ยงชีพ มายังท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ป� 2565 ยังแข็งแกร�ง GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.9%YoY ส�วนภาพรวมทั้งป� ขยายตัว 2.1%YoY 
สําหรับป� 2566 เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน�มชะลอตัวจากผลกระทบของดอกเบี้ยที่ยังอยู� ในระดับสูง แม�จะมีการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยไปหลายคร้ังในรอบป�ที่ผ�านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ� Consumer Confidence Index (ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค) 
ปรับตัวลงสู� 102.9 จากเดือนก�อนหน�าที่ 106.6 ขณะที่ผู�บริโภคคาดการณ�ว�าเงินเฟ�อในอีก 1 ป�ข�างหน�าจะอยู�ที่ระดับ 6.3% โดย
ลดลงจากผลสํารวจในเดือนก�อนหน�าที่ 6.7% ในส�วนของดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ปรับตัวขึ้นเล็กน�อยสู� 
47.7 จากเดือนก�อนหน�าที่ 47.4 รับแรงหนุนจากการเพ่ิมขึ้นของคําสั่งซื้อใหม� อย�างไรก็ตาม ระดับดัชนีที่ต่ํากว�า 50 ยังคงบ�งชี้ถึง
ภาวการณ�หดตัวของภาคการผลิตสหรัฐเป�นเดือนที่ 4 ติดต�อกัน 

 ในช�วงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net Index  ให�
ผลตอบแทนร�อยละ -5.95 ในสกุลเงินบาท และร�อยละ 4.95 ในสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐฯ  ขณะที่กองทุนเป�ดทหารไทย Global 
Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ ให�ผลตอบแทนร�อยละ -0.64 

สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�ปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู� ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห�ของบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 
  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ป� 2565 ยังแข็งแกร�ง GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.9%YoY ส�วนภาพรวมทั้งป� ขยายตัว 2.1%YoY 

สําหรับป� 2566 เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน�มชะลอตัวจากผลกระทบของดอกเบี้ยที่ยังอยู� ในระดับสูง แม�จะมีการปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบี้ยไปหลายคร้ังในรอบป�ที่ผ�านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ� Consumer Confidence Index (ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค) 

ปรับตัวลงสู� 102.9 จากเดือนก�อนหน�าที่ 106.6 ขณะที่ผู�บริโภคคาดการณ�ว�าเงินเฟ�อในอีก 1 ป�ข�างหน�าจะอยู�ที่ระดับ 6.3% โดย

ลดลงจากผลสํารวจในเดือนก�อนหน�าที่ 6.7% ในส�วนของดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ปรับตัวขึ้นเล็กน�อยสู� 

47.7 จากเดือนก�อนหน�าที่ 47.4 รับแรงหนุนจากการเพ่ิมขึ้นของคําสั่งซื้อใหม� อย�างไรก็ตาม ระดับดัชนีที่ต่ํากว�า 50 ยังคงบ�งชี้ถึง

ภาวการณ�หดตัวของภาคการผลิตสหรัฐเป�นเดือนที่ 4 ติดต�อกัน 

 กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) ปรับเพ่ิมคาดการณ� GDP โลก ป�นี้โต 2.9% โดยคาดว�าสหรัฐฯ ชะลอตัวเหลือ 

1.4% ในป�นี้  โดยปรับเพ่ิมข้ึนจากคาดการณ�เดิมเมื่อเดือน ต.ค. 22 ที่  1.0% ส�วนยุโรปเหลือเติบโตเพียง 0.7% ในขณะท่ีจีน

เติบโตโดดเด�นที่ 5.2% นอกจากนี้ IMF คาดการณ�ว�า 84% จากประเทศทั่วโลก จะมีเงินเฟ�อลดลงโดยอยู�ที่ 6.6% และป�ถัดไปจะ

ปรับตัวลดลงเหลือ 4.3% แม�การที่จีนเป�ดประเทศจะกดดันเงินเฟ�อให�อยู�ในระดับสูง แต�จะส�งผลดีต�อเศรษฐกิจจากฐานผลิตที่

กลับมา และการบริโภคในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ เน�นลงทุนในหน�วยลงทุน
ของกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund   โดย
กองทุนดังกล�าวจะมุ�งหาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเน�นการสร�างพอร�ทการลงทุนให�มีความสมดุล โดย
กําหนดเกณฑ�การคัดเลือกบริษัทที่จะเข�าลงทุนจากทั้งมิติของการเติบโต (Growth) มูลค�าท่ีเหมาะสม (Valuation) และคุณภาพ
ของธุรกิจ(Quality) เป�นต�น ทั้งนี้ผู�จัดการกองทุนจะใช�แนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพย�ที่จะเข�า
ลงทุน โดยไม�มีข�อจํากัดในการจัดสรรน้ําหนักการลงทุนไม�ว�าจะเป�นรายประเทศ หรือรายกลุ�มอุตสาหกรรม โดยในรอบบัญชี 6 
เดื อนท่ี ผ� านมา กองทุ นเป� ดทหารไทย Global Quality Growth เ พ่ื อการเลี้ ยงชี พ มี ผลตอบแทนลดลงร� อยละ 0.64  
(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด�านหลัง) 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชตีั้งแต�วนัที ่ 
1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566    

นโยบายของกองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวม
ต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คื อ กองทุน และใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน�ที่ เกิดจากหลักทรั พย�อ� างอิง 
(Depositary receipts),  หลักทรัพย�ที่ เกี่ยวข�องกับอสังหาริมทรัพย�, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ�นบุริมสิทธิ์, ใบสําคัญแสดง
สิทธิ์, exchange-traded funds (“ETFs”), รวมทั้งตราสารหนี้, เงินสดหรือตราสารเทียบเท�าเงินสด และตราสารอนุพันธ�ท่ีออก
โดยบริษัทต�าง ๆ ท่ัวโลก 

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีแนวทางการลงทุนโดยเน�นการสร�างพอร�ทการลงทุนให�มีความ
สมดุล โดยกําหนดเกณฑ�การคัดเลือกบริษัทที่จะเข�าลงทุนจากทั้งมิติของการเติบโต (Growth) มูลค�าที่เหมาะสม (Valuation) และ
คุณภาพของธุรกิจ(Quality) เป�นต�น ทั้งนี้ผู�จัดการกองทุนจะใช�แนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพย�ที่
จะเข�าลงทุน โดยไม�มีข�อจากัดในการจัดสรรน้ําหนักการลงทุนไม�ว�าจะเป�นรายประเทศ หรือรายกลุ�มอุตสาหกรรม 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค�ของกองทุนโดยจะเน�นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส�วนการลงทุนในแต�ละ
รอบบัญชี จึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีร�อมทัง้การดาํเนนิการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้ห�งสทิธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

ข�อมลูของกองทนุรวมทีล่งทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมต�างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกว�าร�อยละ 20  
ของ NAV  
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 
2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

5 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
31 ม.ค. 

66 
27 ก.ค. 

65 
31 ม.ค. 

65 
30 ก.ค. 

64 
29 ม.ค. 

64 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 15.6711 18.6957 19.7844 17.3651 15.8435 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 15.5705 15.6711 18.6957 19.7844 17.3651 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth  เพ่ือการเลี้ยงชีพ -0.64% -16.18% -5.50% 13.93% 9.60% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -5.95% -3.14% 1.02% 24.63% 12.51% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** 4.95% -12.33% -0.32% 13.59% 17.24% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 3,715 4,295 3,399 2,602 1,583 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 4,159 3,715 4,295 3,399 2,602 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 3,774 3,924 3,875 3,008 1,973 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  +455 +127 +1,173 +411 +846 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.01% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth  เพ่ือการเลีย้งชีพ ณ วนัที ่31 มกราคม 2566   

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป� 

ย้อนหลัง 
 3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (31 ต.ค. 65) (27 ก.ค. 65) (31 ม.ค. 65) (31 ม.ค. 63) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth  
เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

+2.62% -0.64% -16.72% +1.44% +6.10% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -3.80% -5.95% -8.91% +8.89% +6.80% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** +10.94% +4.95% -7.99% +6.82% +7.72% 

Note**      
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net USD สัดส�วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วย 
                                   อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net USD สัดส�วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ  

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                    การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
 

55.72%
63.54%

74.40%

-40.00%

-20.00%
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กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนตามมูลค�ายุติธรรม  (ราคาทุน 3,550,863,745.08  บาท) 3,822,024,999.21 

เงินฝากธนาคาร 142,138,577.36 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ยค�างรับ 131,588.68 

     จากการขายหน�วยลงทุน  2,036,257.81 

ลูกหนี้จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 207,749,989.60 

ลูกหนี้อ่ืน 10,637,139.90 

รวมสินทรัพย ์ 4,174,081,412.66 

หนีส้นิ  
เจ้าหนี ้  
     จากการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน  2,150,562.02 

เจ�าหนี้จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 6,415,116.86 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 6,215,416.64 

หนี้สินอ่ืน 348,032.26 

รวมหน้ีสิน 15,129,127.78 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,158,952,284.88 

  

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 2,671,672,116.10 

บัญชีปรับสมดุล 1,656,874,621.95 

กำไรสุทธ ิ (169,594,453.17) 

สินทรัพย�สุทธิ (เท�ากับ 15.5705  บาทต�อหน�วย คํานวณจากจํานวน   
     หน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที ่ 31 มกราคม 2566  
      267,103,428.8699  หน�วย) 4,158,952,284.88 
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กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2565 วนัที ่31 มกราคม 2566 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้และเงินป�นผลรับ 280,849.74 

     รายได�ค�าธรรมเนียมในการรซื้อขายหน�วยลงทุน 580,288.07 

     รวมรายได� 861,137.81 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 30,539,154.00 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 610,783.15 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 3,900,639.58 

     รวมค�าใช�จ�าย 35,050,576.73 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (34,189,438.92) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 40,163,690.61 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนทั้งสิ้น (369,404,912.67) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกดิข้ึนจากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 274,368,640.37 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ (3,723,064.82) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (58,595,646.51) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย�สทุธจิากการดาํเนนิงาน (92,785,085.43) 
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กองทุนเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชพี 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2566 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 142,270,166.04 3.42% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 142,270,166.04 3.42% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 91.90% 
 Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global  3,184,332 3,822,024,999.21 91.90% 
 Quality Growth Portfolio 

 รวมหน�วยลงทนุต�างประเทศ (ราคาทนุ 3,550,863,745.08 บาท) 3,822,024,999.21 91.90% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 203,371,130.55 4.89% 
 หนี้สินอื่น -8,714,010.92 -0.21% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 4,158,952,284.88 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 267,103,428.8699 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 15.5705 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพือ่การเลีย้งชีพ 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที่ 1 สงิหาคม 2565 สิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2566 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ส.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ส.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 30,539.15 0.8025 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 610.78 0.0161 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 3,900.64 0.1025 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 35,050.58 0.9211 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 สงิหาคม 2565  ถึงวันที่  31 มกราคม  2566   
     เท�ากับ 3,774,478,954.07 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 8.31% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ    ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพือการเลียงชีพ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 


