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วันท่ี    5 ตุลาคม 2563 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth มายังทานผูถือหนวยลงทุน

ทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีผานมา ตลาดหุนโลกใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวลงของ

เศรษฐกิจโลกและการระบาดของ Covid-19 โดยตลาดหุนท่ัวโลกปรับตัวลงลงอยางมากในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ภายหลัง

มีการระบาดนอกประเทศจีนเปนวงกวาง หลายประเทศจําเปนตองออกมาตรการสกัดก้ันการระบาดโดยการปดประเทศ ซึ่งจะทํา

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว เกิดภาวการณวางงาน และนําไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยในท่ีสุด กอนจะเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือน

เมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลาย ๆ ประเทศท่ีประกาศใชเพ่ือ

บรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถ

ดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาด

หุนปรับตัวข้ึนตอไปได 

ท้ังน้ี ในชวง วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net 

Index ใหผลตอบแทนรอยละ 13.44 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 15.22 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย 

Global Quality Growth ใหผลตอบแทนรอยละ 21.66  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกถูกกดดันจากปจจัยเสี่ยงหลัก 3 ปจจัย คือ  

1. นโยบายการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมปไดชูนโยบายกีดกันทางการคา โดยจะไมยอม

เสียเปรียบผานการขาดดุลทางการคาอีกตอไป และจะตอบโตตอประเทศท่ีมีการจัดการคาเงินผานการเจรจาเพ่ือหาขอตกลงใหม 

รวมถึงกําหนดอัตราภาษีนําเขาใหม โดยพุงเปาไปท่ีประเทศจีนเปนหลัก นโยบายดังกลาวไมเปนผลดีตอภูมิภาคท่ีประเทศสวน

ใหญพ่ึงพิงการสงออกท่ีมีตลาดหลักเปนประเทศสหรัฐฯ หรือเปนหวงอุปทานใหแกบริษัทสงออกของจีน ซึ่งมาตรการท่ีประกาศ

ไปแลว ไดแก  

1) การต้ังกําแพงภาษีนําเขาแผงวงจรไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและเคร่ืองซักผา และเก็บภาษีนําเขาสินคาจากจีน

เปนการเฉพาะในวงเงิน 5 หม่ืนลานดอลลารในอัตรารอยละ 25 โดยจะต้ังเปาหมายไปท่ีสินคากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สินคา

อิเล็กทรอนิกส และสินคาดานการสื่อสารโทรคมนาคม เน่ืองจากไมพอใจท่ีจีนละเมิดทรัพยสินทางปญญาในสินคากลุมดังกลาว 

จนนําไปสูการคาท่ีไมเปนธรรม ซึ่งจีนไดโตกลับในวงเงินและอัตราภาษีเดียวกัน 

2) ประกาศข้ึนภาษีนําเขารอยละ 25 กับสินคาจีนมูลคาราว 2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจีนไดโตกลับโดยการข้ึนภาษี

สินคานําเขาจากสหรัฐฯ มูลคารวม 6 หม่ืนลานดอลลารท่ีอัตราภาษีรอยละ 5-25 

3) ประกาศข้ึนภาษีนําเขารอยละ 7.5 กับสินคาจีนมูลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจีนไดโตกลับโดยการข้ึน

ภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ มูลคารวม 7.5 หม่ืนลานดอลลารท่ีอัตราภาษีรอยละ 2.5-5 

การทําสงครามทางการคาไมเปนผลดีตอภูมิภาคท่ีประเทศสวนใหญพ่ึงพิงการสงออกท่ีมีตลาดหลักเปนประเทศ

สหรัฐฯ หรือเปนหวงอุปทานใหแกบริษัทสงออกของจีน เห็นไดจากตัวเลขสงออกและตัวเลขดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลติ

ท่ีปรับตัวลดลง อยางไรก็ดี ประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการทางการคาของสหรัฐฯไดออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือชดเชย

กับผลกระทบจากการผลกระทบจากปจจัยดังกลาว 

2. ความขัดแยงระหวางประเทศ โดยในชวงตนป 2563 เกิดความขัดแยงระหวางสหรัฐฯกับอิหราน โดยสหรัฐฯใช 

โดรนโจมตีทางอากาศใสขบวนรถยนตเปนเหตุใหผูบัญชาการกองกําลัง Quds Force ของอิหรานเสียชีวิต สหรัฐฯระบุวาผู

บัญชาการกองกําลัง Quds Force เตรียมวางแผนการโจมตีสถานทูตสหรัฐฯและกองกําลังทหารอเมริกัน อิหรานขูจะตอบโต

สหรัฐฯ ในขณะท่ีสหรัฐฯก็พรอมจะใชกําลังทหารและการคว่ําบาตรข้ันรุนแรงเพ่ือจัดการกับอิหราน ซึ่งทําใหความเสี่ยงท่ี

สถานการณจะยกระดับข้ึนยังมีสูง นอกจากน้ี ยังมีประเด็นดานการเมืองและความขัดแยงในภูมิภาคอ่ืน ๆ อีก อาทิ ประเด็น 

Brexit มีแนวโนมท่ีผอนคลายมากข้ึน ภายหลัง EU อนุญาตใหอังกฤษสามารถเลื่อนการใชมาตรา 50 ออกไปจากกําหนดวันท่ี 

31 ตุลาคม ไปเปนวันท่ี 31 มกราคม 2563 เพ่ือลดความเสี่ยง No-deal Brexit และสภาอังกฤษมีมติเห็นชอบใหอังกฤษแยกตัว

ออกจาก EU อยางเปนทางการตามกําหนดวันท่ี 31 มกราคม 
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3. การระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีมีจุดกําเนิดในประเทศจีน ซึ่งพบผูติดเชื้อท้ังในและนอกประเทศจํานวนมาก 

หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวางและ

กินระยะเวลานานกวา 3-4 เดือน 

ดานนโยบายการเงิน ชวงปลายไตรมาส 1/2563 ธนาคารกลางหลายประเทศไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

จํานวนมากอยางไมเคยมีมากอน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 ท่ีจะทําใหเกิดการถดถอยของ

เศรษฐกิจได อาทิ Fed ไดปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังในเดือนมีนาคม โดยในคร้ังแรกปรับลดลงรอยละ 0.50 ซึ่งนับเปน

การปรับลดดอกเบ้ียนอกรอบการประชุมเปนคร้ังแรกนับต้ังแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2551 และในคร้ังท่ีสองปรับลดลงรอยละ 1.00 

ทําใหอัตราดอกเบ้ียอยูท่ีระดับรอยละ 0 – 0.25 อีกท้ังอัดฉีดสภาพคลองและประกาศทํา QE อยางไมจํากัด ซึ่งครอบคลุมถึง

พันธบัตรรัฐบาล  ตราสารหน้ีท่ีมีสินเชื่อท่ีอยูอาศัยเปนหลักประกัน และตราสารหน้ีเอกชน ECB ไดคงมาตรการ QE ท่ีอัตรา 2 

หม่ืนลานยูโรตอเดือน เพ่ิมวงเงินซื้อสินทรัพยรวม 1.2 แสนลานยูโรและออกมาตรการ QE พิเศษ (PEPP) มูลคา 7.5 แสนลาน 

ยูโรจนถึงสิ้นป และผอนคลายเง่ือนไขโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า TLTRO3 พรอมท้ังเพ่ิมสภาพคลองผานการปลอยกูดอกเบ้ียตํ่า 

(LTROs) จนถึงกลางป ขณะท่ีคงดอกเบ้ีย Doeposit rate ไวท่ีรอยละ -0.50   BoJ เพ่ิมการซื้อ ETFs และตราสารหน้ีเอกชน และ

ออกโครงการเงินกูปลอดดอกเบ้ียระยะ 1 ป ขณะท่ีคงดอกเบ้ียระยะสั้นไวท่ีรอยละ -0.10 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับลดคาดการณ GDP โลกปน้ีจะหดตัวรอยละ 4.9 โดยคาดเศรษฐกิจกลุม

พัฒนาแลวจะหดตัวรอยละ 8.0 และกลุมประเทศเกิดใหมคาดจะหดตัวรอยละ 3.0 และคาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวข้ึนตอเปนรอย

ละ 5.4 ในปหนา พรอมท้ังใหมุมมองวาการใชมาตรการกระตุนท้ังดานการเงินและการคลังอยางเต็มท่ีในหลายประเทศไดชวย

พยุงไมใหเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงไปกวาน้ี แตจะทําใหสถานะทางการคลังของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศท่ีจะทรุดตัวลงอยางหนัก

จากการออกมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งนับเปนความเสี่ยงตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะขางหนา และ

หน้ีสาธารณะตอ GDP ของโลกท่ีคาดจะพุงข้ึนสูรอยละ 101.50 ในป 2563 (vs. 82.8% ป 2019) 

ท้ังน้ี ในชวงรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเผชิญความกดดันจากความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ

โลกและการระบาดของ Covid-19 โดยตลาดหุนท่ัวโลกปรับตัวลงลงอยางมาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ภายหลัง Covid-19 

มีการระบาดนอกประเทศจีนเปนวงกวาง หลายประเทศจําเปนตองออกมาตรการสกัดก้ันการระบาดโดยการปดประเทศ สงผลให

หวงโซอุปทานหยุดชะงัก ซึ่งจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัว เกิดภาวการณวางงาน และนําไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน

ท่ีสุด กอนจะเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของ

หลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัย

บวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทนไดดี ไดแก Technology Healthcare และ 

Consumer Discretionary 

  

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global 

Quality Growth Portfolio โดยกองทุนดังกลาวจะมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรท

การลงทุนใหมีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาท่ี



! กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

เหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) เปนตน ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ใน

การคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุม

อุตสาหกรรม โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth มีผลตอบแทนรอยละ 21.66 (ดู

รายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

29 กมุภาพนัธ 2563  ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเ ดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth 

Portfolio โดยเปนกองทุนดังกลาวมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก

หลักทรัพยอางอิง (Depositary receipts), หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย, ตราสารหน้ีแปลงสภาพ, หุนบุริมสิทธิ์, 

ใบสาคัญแสดงสิทธิ์, exchange-traded funds (“ETFs”), รวมท้ังตราสารหน้ี, เงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด และตราสาร

อนุพันธท่ีออกโดยบริษัทตางๆท่ัวโลก 

กองทุน Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth Portfolio มีแนวทางการ

ลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทท่ีจะเขาลงทุนจากท้ังมิติของการ

เติบโต (Growth) มูลคาท่ีเหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) เปนตน ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการ

ลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไมวาจะเปน

รายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม 

 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 



5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































# กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ส.ค. 

63 

28 ก.พ. 

63 

30 ส.ค. 

62 

28 ก.พ. 

62 

31 ส.ค. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 14.7625 14.9498 13.8450 14.2123 13.7235 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 17.9600 14.7625 14.9498 13.8450 14.2123 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 21.66% -1.25% 7.98% -2.58% 3.56% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 13.44% 4.53% -0.37% -6.40% 6.34% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 15.22% 1.13% 2.73% -2.92% 2.14% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 10,706 9,583 9,495 9,611 7,275 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 14,939 10,706 9,583 9,495 9,611 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท) 11,856 10,806 9,236 9,233 8,697 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,785 +1,321 -621 +24 +2,246 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate) 0.50% 0.33% 0.37% 0.22% 0.25% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



$ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 พ.ค. 63) (28 ก.พ. 63) (30 ส.ค. 62) (31 ส.ค. 60) (23 มี.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth +16.65% +21.66% +20.02% +13.43% +11.35% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +12.87% +13.44% +18.47% +6.69% +6.08% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +15.30% +15.22% +16.43% +8.98% +7.80% 

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

วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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% กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 



& กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

31 สิงหาคม 2563 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  (ราคาทุน  11,094,779,701.07 บาท) 14,766,773,766.47 

เงินฝากธนาคาร 264,464,531.95 

ลูกหนี้  
 จากดอกเบี้ยคางรับ 56,380.86 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 131,219,729.98 

 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 93,700,067.38 

รวมสินทรัพย 15,256,214,476.64 

หนีส้นิ  
เจาหนี้  
 จากการซื้อเงินลงทุน 62,280,000.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 223,612,894.99 

 จากการรอจัดสรรหนวย (Pending) 9,346,184.25 

คาใชจายคางจาย 20,856,380.83 

ภาษีเงินไดคางจาย 8,457.13 

เจาหนี้อื่น 195,591.70 

หนี้สินอื่น 572,334.88 

รวมหนี้สิน 316,871,843.78 

สนิทรพัยสทุธ ิ 14,939,342,632.86 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 8,344,114,291.59 

บัญชีปรับสมดุล 2,703,483,067.86 

กําไรสะสม 3,891,745,273.41 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 17.9600 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2563  
 831,808,952.4328 หนวย) 14,939,342,632.86 

 

 



�' กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบีย้รับ 136,904.20 

 รวมรายได 136,904.20 

  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 96,187,700.91 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,923,754.09 

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 6,412,513.39 

 ภาษีเงินได 20,535.49 

 รวมคาใชจาย 104,544,503.88 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (104,407,599.68) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 146,804,759.26 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,274,869,836.90 

 กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เกิดขึ้น (282,795,454.50) 

 กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมเกิดขึ้น 421,254,951.95 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (1,190,167.50) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้ 2,558,943,926.11 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 2,454,536,326.43 
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กองทุนเป	ดทหารไทย Global Quality Growth 
ข�อมูลรายละเอียดการลงทุน 
ณ วันที่  31 สงิหาคม  2563 

 จํานวนเงินต�นและ มูลค5าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ�น/หน5วย ตลาด (บาท) 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 264,520,912.81 1.77% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 264,520,912.81 1.77% 
 หน5วยลงทุนต5างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 98.84% 
 กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 12,882,811 14,766,773,766.47 98.84% 
 รวมหน5วยลงทุนต5างประเทศ 14,766,773,766.47 98.84% 
 ทรัพย>สินอ่ืน 224,919,797.36 1.51% 
 หนี้สินอ่ืน -316,871,843.78 -2.12% 
 มุลค5าทรัพยJสินสุทธิ 14,939,342,632.86 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 831,808,952.43 
 มูลค�าทรัพย>สินสุทธิต�อหน�วย  17.9600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2563 ต้ังแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

  ต้ังแตวันที่ 29  ก.พ.  2563  ต้ังแตวันที่ 29  ก.พ.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 96,187.70 0.8003 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,923.75 0.0160 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 6,412.51 0.0534 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 20.54 0.0002 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 104,544.50 0.8699 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 สงิหาคม 2563  

 เทากับ 11,856,427,893.74 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 15.25% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
 

 

 

 

 

 

 

 



�  กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 

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 

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


