
  
 
 
 
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 
รายงานประจาํรอบ 6 เดือน 
 
 

 
 
 
 
 
 ตั &งแต่วนัที+ 23 มีนาคม 2558 

 สิ&นสดุวนัที+ 31 สิงหาคม 2558 
  



สารบญั

สารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 2

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทนุรวมเกี*ยวกบัการลงทนุเพื*อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 3

การเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ .นในรอบบญัชีที*ผ่านมาเมื*อเทียบกบัรอบบญัชีก่อนหน้า 4

รายงานการลงทนุที*ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลี*ยในรอบปีบญัชีพร้อมทั .งการดําเนินการแก้ไข 4

ข้อมลูของกองทนุรวมที*ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ*ง 5

 เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทนุโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที*สาํคญั 6

รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 8

งบการเงิน (ไมไ่ด้ตรวจสอบ) 9

ข้อมลูรายละเอียดการลงทุน 11

คา่ใช้จ่ายที*เรียกเก็บจากกองทนุ 12

รายงานรายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้องที*มีการทําธุรกรรมกบักองทนุ 13

การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 13

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื*องจากการที*กองทนุใช้บริการบคุคลอื*น (Soft Commission) 13



1 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

วนัที�  2 ตลุาคม 2558 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหนว่ยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานรอบ 6 เดือน งวดตั -งแต่วนัที� 
23 มีนาคม 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั -งกองทุน)  ถึงวันที� 31 สิงหาคม 2558   ของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality 
Growth มายังท่านผู้ ถือหนว่ยลงทุนทกุท่าน 

ภาพรวมตลาดหุ้นโลกในช่วงครึ�งแรกของปีมีการปรับตวัเพิ�มขึ -นอย่างต่อเนื�อง โดยดัชน ีMSCI AC World Daily Total 

Return Net Index ปรับตวัเพิ�มขึ -นร้อยละ 2.66 ตามมมุมองของการฟื-นตวัทางเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินที�ผ่อนคลายจาก

ธนาคารกลางของประเทศขนาดใหญ่เช่น ECB และ BOJ เป็นต้น อย่างไรเมื�อเริ�มครึ�งหลงัของปี ความผนัผวนนการลงทนุปรับ

เพิ�มขึ -นหลงัจากที�ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนปรับตวัลดลงอย่างรุนแรง โดยทางการจีนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื�อสร้าง

ความมั�นใจให้กับนกัลงทนุ ทั -งนี -ในเดือนสิงหาคมธนาคารกลางจีนได้ประกาศปรับลดค่าเงินหยวน ประกอบกับตัวเลขทาง

เศรษฐกิจที�ประกาศออกมาอยู่ในทศิทางที�อ่อนแอสร้างความกังวลให้กบันกัลงทนุ สง่ผลให้ตลาดหุ้นมีการปรับตวัลดลงทั�วโลก 

ทั -งนี - ในช่วง วนัที� 23 มีนาคม 2558 ถึงวนัที� 31 สิงหาคม 2558 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net 
Index  ปรับตวัเพิ�มขึ -นร้อยละ 1.91 ในสกุลเงินบาท ขณะที�กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ให้ผลตอบแทน
เพิ�มขึ -นร้อยละ 1.51 

สดุท้ายนี - บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวมของ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 



2 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมตลาดหุ้นโลกในช่วงครึ�งแรกของปีมีการปรับตวัเพิ�มขึ -นอย่างต่อเนื�อง โดยดัชน ีMSCI AC World Daily Total 

Return Net Index ปรับตวัเพิ�มขึ -นร้อยละ 2.66 โดยหุ้นของประเทศกลุ่ม G-3 ซึ�งประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ยโูรโซน และ 

ญี�ปุ่ นต่างปรับตวัเพิ�มขึ -น โดย นกัลงทนุมีมมุมองในเชิงบวกตอ่ภาวะเศรษฐกิจโลก โดยดชันีชี -วดัของประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ 

อาท ิประเทศสหรัฐอเมริกาที�ภาวะการจ้างงาน ตลาดที�อยู่อาศยั ดชันีภาคการผลิต และความเชื�อมั�นของภาคเอกชนยังคงมี

แนวโน้มปรับตวัดีขึ -น โดยในไตรมาสที� 2/2558 เศรษฐกิจเริ�มมีสญัญาณของการฟื-นตวั มีอตัราการขยายตวัเพิ�มขึ -นร้อยละ 2.3 

เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า สาํหรับ ประเทศในกลุม่ยโูรโซนและญี�ปุ่ นการฟื -นตวัทางเศรษฐกิจยงัได้รับการสนบัสนนุจากจาก

มาตรการเงินที�ผ่อนคลายเพิ�มขึ -น โดย ECB มีได้ใช้มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนมีนาคม 2558 ไปจนถึงเดือน

กันยายน 2559 โดยจะการเข้าซื -อพันธบัตรรัฐบาลของกลุ่มประเทศยุโรปเดือนละ 6 หมื�นล้านยูโร หลงัจากที�ปรับลดอตัรา

ดอกเบี -ยนโยบายลงสูร่ะดบัตํ�าสดุเป็นประวตักิารณ์ที�ร้อยละ 0.05 และปรับลดอตัราดอกเบี -ยเงินฝากลงสูร่ะดบัติดลบมาตั -งแต่ปี 

2557 สาํหรับประเทศญี�ปุ่ น ภาวะจ้างงาน รายได้ และเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงปรับตวัดีขึ -นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอตัราการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจเมื�อนเทียบรายไตรมาสต่อไตรมาสปรับตวัเพิ�มขึ -น จาก -2.0%, 1.2% และ 3.9% ในไตรมาสที� 3/2557, 

4/2557 และ 1/2558 ตามลาํดบั ทั -งนี - นกัลงทนุเริ�มมีความมั�นใจในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลญี�ปุ่ นมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื�อเริ�มครึ�งหลงัของปี ความผนัผวนการลงทนุปรับเพิ�มขึ -นหลงัจากที�ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีน

ปรับตวัลดลงอย่างรุนแรง โดยทางการจีนได้ออกมาตรการต่างๆ เช่น การตั -งกองทนุเพื�อเข้าซื -อหุ้นในตลาด  การห้ามซื -อขายหุ้น

บางตวัที�มีราคาปรับลดลงมามากเป็นต้น เพื�อสร้างความมั�นใจให้กับนกัลงทนุ ซึ�งมาตรการต่างๆเหล่านี -นักลงทนุมองว่าเป็น

การพยายามของทางการที�ฝืนกลไกตลาดและไม่มีประสิทธิผลในการรักษาระดบัราคาหุ้นได้ในระยะยาว ตลาดหุ้นจึงมีการ

ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง ทั -งนี -ในวันที� 11 สิงหาคม 2558 ธนาคารกลางจีนได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโลกโดย

ประกาศปรับลดคา่เงินหยวนเมื�อเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐลงร้อยละ 1.90 เพื�อช่วยประคบัประครองภาคการผลติ และการ

สง่ออกของประเทศ ทั -งนี -ตวัเลขส่งออกของประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม และเดือน สิงหาคม 2558 ปรับตวัลดลงร้อยละ 8.3 

และ 5.5 ตามลําดับ ซึ�งแนวโน้มของการเติบโตที�ช้าลงของประเทศจีนนี -ได้สร้างความกงัวลให้กับนักลงทนุโดยเดฉพาะกลุ่ม

ประเทศกําลงัพฒันาที�เป็นผู้ ส่งออกสินค้าโภคภณัฑ์ และส่งผลให้มีกระแสเงินทนุไหลออกจากกลุ่มประเทศกําลงัพฒันาจน

ส่งผลให้ค่าเงินเมื�อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างมาก และนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว 
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กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 
ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global 
Quality Growth Portfolio โดยกองทุนดังกล่าวจะมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเน้นการสร้างพอร์ท
การลงทุนให้มีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที�จะเข้าลงทนุจากทั -งมิติของการเติบโต (Growth) มลูค่าที�
เหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) เป็นต้น ทั -งนี -ผู้จัดการกองทนุจะใช้แนวทางการลงทนุแบบ bottom-up 
ในการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที�จะเข้าลงทนุ โดยไม่มีข้อจากัดในการจดัสรรนํ -าหนักการลงทุนไม่วา่จะเป็นรายประเทศ หรือรายกลุ่ม
อตุสาหกรรม โดยตามในรอบบญัชี 6 เดือนที�ผ่านมา กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth มีผลตอบแทนร้อยละ 1.51 
(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด้านหลงั) 
 
ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี/ยวกบัการลงทุนเพื/อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชตีั 5งแต่
วันที/ 23 มีนาคม 2558 ถงึวันที/ 31 สิงหาคม 2558 

นโยบายของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ
เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth 
Portfolio โดยเป็นกองทุนดงักล่าวมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทนุในหุ้นสามญัและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิด
จากหลกัทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts), หลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์, ตราสารหนี -แปลงสภาพ, หุ้นบุริม
สทิธิy, ใบสาคญัแสดงสิทธิy, exchange-traded funds (“ETFs”), รวมทั -งตราสารหนี -, เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และ
ตราสารอนพุนัธ์ที�ออกโดยบริษัทต่างๆทั�วโลก 

กองทนุ Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth Portfolio มีแนวทางการ
ลงทนุโดยเน้นการสร้างพอร์ทการลงทุนให้มีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑ์การคดัเลอืกบริษัทที�จะเข้าลงทนุจากทั -งมิตขิองการ
เติบโต (Growth) มลูค่าที�เหมาะสม (Valuation) และคณุภาพของธุรกิจ(Quality) เป็นต้น ทั -งนี -ผ ู้จดัการกองทุนจะใช้แนว
ทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที�จะเข้าลงทนุ โดยไม่มีข้อจากัดในการจดัสรรนํ -าหนักการลงทุนไม่ว่า
จะเป็นรายประเทศ หรือรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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การเปลี/ยนแปลงที/เกดิขึ 5นในรอบบัญชทีี/ผ่านมาเมื/อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 
เนื�องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศเพียงกองเดียวที�มีวัตถปุระสงค์และ

นโยบายการลงทนุตรงตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในแต่
ละรอบบญัชี จึงไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 
 
รายงานการลงทุนที/ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี/ยในรอบบัญชพีร้อมทั 5งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี 5ด้วยทรัพย์สินอื/น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี 5หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที/ผู้ออกตราสารแห่งหนี 5หรือ
ลกูหนี 5แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี 5หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี 5ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ข้อมลูของกองทุนรวมที/ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ/ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 
โดยมสีาระสาํคญั ดงันี - 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 


































 



 






















6 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดครึ�งปีบัญชีสิ %นสุดวันที� 31 ส.ค. 58 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 9.9998 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย) 10.1510 

กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 1.51% 

ดชันี MSCI ALL Country World Daily Total Return Net Index (สกลุเงินบาท) 1.91% 

ดชันี MSCI ALL Country World Daily Total Return Net Index (สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ) -7.41% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  1,347  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  2,132  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้านบาท)  2,053.93  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +2,140  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี* (Average redemption rate) 0.47% 

* เป็นสดัส่วนของมลูค่าขายคนืและสบัเปลี*ยนออกต่อมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ย 

** จาก 23 มี.ค. 58 ถึง 31 ส.ค. 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ณ วันที� 31 สิงหาคม 2558 

ย้อนหลงั 3 เดือน 
ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (31 พ.ค. 58) (23 มี.ค. 58) 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth -2.56% +1.51% 

ดชันี MSCI ALL Country World Daily Total Return Net Index (สกลุเงินบาท) -2.43% +1.91% 

ดชันี MSCI ALL Country World Daily Total Return Net Index (สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ) -8.26% -7.41% 

เกณฑ์มาตรฐาน เปรียบเทียบกบัตวัชี .วดัของกองทนุหลกั ได้แก่ MSCI All Country World Daily Total Return Net Index ในสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี*ยนเพื*อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที*คา่นวณผลตอบแทน 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 
 ทั .งนี .ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที*เกี*ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื*อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

 88,000.00

 93,000.00

 98,000.00

 103,000.00

 108,000.00

 113,000.00

ม.ีค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 ม.ิย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 

กองทุน 

เกณฑม์าตรฐาน 1 

เกณฑม์าตรฐาน 2 

เปรียบเทยีบจากเงินลงทุน 100,000 บาท 
ตั %งแต่ 23 มี.ค. 58 



8 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 

 



9 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2558 

บาท 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามราคายุติธรรม  (ราคาทนุ  2,026,146,825.98 บาท) 2,162,965,346.33 

เงินฝากธนาคาร 31,496,641.43 

ลกูหนี - 

 จากดอกเบี -ยค้างรับ 46,443.80 

 จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases) 4,352,213.25 

 จากการทําสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (40,083,726.00) 

รวมสินทรัพย์ 2,158,776,918.81 

หนี 5สิน 

เจ้าหนี - 

 จากการซื -อเงินลงทนุ 20,128,680.00 

 จากการรับซื -อคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption) 3,083,320.92 

 จากการรอจดัสรรหน่วย (Pending) 1,002.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,233,761.53 

หนี -สินอื�น 191,489.61 

รวมหนี -สนิ 26,638,254.06 

สินทรัพย์สุทธ ิ 2,132,138,664.75 

สินทรัพย์สุทธ ิ: 

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 2,100,528,048.46 

บญัชีปรับสมดุล 2,915,978.80 

กําไรสะสม 28,694,637.49 

สินทรัพย์สทุธิ (เทา่กบั 10.1510  บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน หนว่ยลงทนุ 

ที�จําหน่ายแล้วทั -งหมด ณ วนัที� 31 สิงหาคม  2558 จํานวน 210,041,247.6465 หน่วย) 2,132,138,664.75 
 

 



10 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL QUALITY GROWTH 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวด 6 เดือน ตั -งแตว่นัที� 23 มีนาคม 2558 สิ -นสดุวนัที� 31 สิงหาคม 2558 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี -ยรับ 128,860.43 

 รายได้อื�นๆ 6,951.75 

 รวมรายได้ 135,812.18 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 14,631,317.40 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 292,626.33 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 975,421.11 

 ค่าใช้จ่ายอื�น 15,103.98 

 รวมค่าใช้จ่าย 15,914,468.82 

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ (15,778,656.64) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ -นทั -งสิ -น 38,332,129.77 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ -นทั -งสิ -น 136,818,520.35 

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าที�เกิดขึ -น (90,597,700.00) 

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ยงัไมเ่กิดขึ -น (40,102,096.00) 

 กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 22,440.01 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุที�เกดิขึ -นและที�ยงัไม่เกดิขึ -น 44,473,294.13 

การเพิ/มขึ 5นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 28,694,637.49 

 

 

 

 

 



11 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

 กองทนุ Wellington Management Portfolios (Luxembourg) 101.45%

 กองทนุ Wellington Management Portfolios (Luxembourg) 3,430,960.52 2,162,965,346.33 101.45%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 2,026,146,825.98 บาท) 2,162,965,346.33 101.45%

เงินฝาก

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 31,543,085.23 1.48%

รวมเงนิฝาก 31,543,085.23 1.48%

ทรัพย์สินอื*น 4,352,213.25 0.20%

หนี .สินอื*น (66,721,980.06) -3.13%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 2,132,138,664.75 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 210,041,247.65 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วย 10.1510 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 31 สงิหาคม 2558



12 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 ตั -งแต่วนัที� 23 มีนาคม 2558 สิ -นสดุวนัที� 31 สิงหาคม 2558 

  ตั -งแตว่นัที� 23  มี.ค.  2558  ตั -งแตว่นัที� 23  มี.ค.  2558 

ค่าใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม  ถึงวนัที� 31 ส.ค. 2558  ถึงวันที� 31 ส.ค. 2558 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 14,631.32 0.8025 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 292.63 0.0160 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 975.42 0.0535 

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

ค่าที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี   ไม่มี  

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ 15.10 0.0008 

รวมค่าใช้จ่ายทั 5งหมด1 15,914.47 0.8728 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื -อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ -นจากการซื -อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 23 มีนาคม 2558 ถึงวนัที� 31 สิงหาคม  2558 
 เท่ากบั 2,053,932,870.81 บาท 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.25 
 
ค่าใช้จ่ายในการซื 5อขายหลักทรัพย์  (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธ)ิ = ไมมี่ 
 

 

 

 

 
 
 



13 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

 

รายงานรายชื/อบุคคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนรอบปีบญัชี 2557/2558 (ตั -งแตว่นัที� 23 มีนาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558) 

ลําดับ รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที* http://www.tmbam.com เลือกหวัข้อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคล 

ที�เกี�ยวข้อง หรือที� website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2558 

 ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื/องจากการที/ใช้บริการบุคคลอื/นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 WELLINGTON MANAGEMENT PORT ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


