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1 กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 
 

วันที่    3 พฤษภาคม 2562 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ป งวดต้ังแตวันที ่  
1 มีนาคม 2561 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ 2562 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth มายังทานผูถือหนวยลงทุน
ทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีผานมา ตลาดหุนโลกปรับตัวลดลงในชวงครึ่งหลังของป 2561 ถูกกดดันจากประเด็นดานการเมือง
ในภูมิภาคยุโรปและความกังวลจากผลกระทบสงครามการคาที่มีทาทีรุนแรงขึ้น อยางไรก็ดี ในชวงตนป 2562 ประเด็นการคา
ระหวางสหรัฐฯ กับจีนมีแนวโนมดีขึ้น ภายหลังประธานาธิบดีทรัมปสงสัญญาณในเชิงบวกตอการเจรจากับประธานาธิบดีสี เพื่อ
หาขอตกลงทางการคารวมกันกอนเสนตายในวันที ่ 1 มีนาคม 2562 ท่ีสหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนําเขาเปนรอยละ 25 กับสินคาจีนมูลคา 
2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ประกอบกับผลการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนมีกําไรมากกวาการคาดการณของตลาด สงผล
ใหผลตอบแทนของสินทรัพยเสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ในชวง วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net 
Index ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 0.46 ในสกุลเงินบาท และลดลงรอยละ 0.84 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะที่กองทุนเปด
ทหารไทย Global Quality Growth ใหผลตอบแทนรอยละ 0.89  

สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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กองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    
 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปบัญชีที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกถูกกดดันจากนโยบายการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ โดย
ประเด็นสงครามทางการคาเปนปจจัยลบตอเศรษฐกิจมาตั้งแตตนป 2561 ภายหลังประธานาธิบดีทรัมปไดชูนโยบายกีดกันทาง
การคา โดยจะไมยอมเสียเปรียบผานการขาดดุลทางการคาอีกตอไป และจะตอบโตตอประเทศที่มีการจัดการคาเงินผานการ
เจรจาเพื่อหาขอตกลงใหม รวมถึงกําหนดอัตราภาษีนําเขาใหมดวย ซ่ึงไมเปนผลดีตอภูมิภาคที่ประเทศสวนใหญพึ่งพิงการ
สงออกที่มีตลาดหลักเปนประเทศสหรัฐฯ หรือเปนหวงอุปทานใหแกบริษัทสงออกของจีน ซ่ึงมาตรการที่ประกาศไปแลว ไดแก  

1. การตั้งกําแพงภาษีนําเขาแผงวงจรไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องซักผา และเก็บภาษีนําเขาสินคาจากจีน
เปนการเฉพาะในวงเงิน 5 หมื่นลานดอลลารในอัตรารอยละ 25 โดยจะต้ังเปาหมายไปที่สินคากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สินคา
อิเล็กทรอนิกส และสินคาดานการสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องจากไมพอใจที่จีนละเมิดทรัพยสินทางปญญาในสินคากลุมดังกลาว 
จนนําไปสูการคาที่ไมเปนธรรม ซ่ึงจีนไดโตกลับในวงเงินและอัตราภาษีเดียวกัน 

2. ประกาศจะขึ้นภาษีนําเขารอยละ 10  กับสินคาจีนมูลคาราว 2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ โดยจะปรับขึ้นเปนรอยละ 25 
ในปหนา ซ่ึงจีนไดโตกลับโดยการขึ้นภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ มูลคารวม 6 หมื่นลานดอลลารท่ีอัตราภาษีรอยละ 5-10 

นโยบายปรับลดภาษีและเพิ่มรายจายภาครัฐของสหรัฐฯ รวมถึงการปรับขึ้นของราคาน้ํามัน เปนปจจัยที่จะนําไปสูการ
เพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการไหลออกของเงินทุน และการประสบความ
ยากลําบากในการผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศที่มีปจจัยพื้นฐานของประเทศ
ออนแอ อาท ิขาดดุลการคลัง ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด มีสัดสวนหนี้สินตอ GDP ในระดับสูง และมีปญหาการเมืองภายในประเทศ 
เปนตน  

นอกจากนี้ ประเด็นดานการเมืองในภูมิภาคยุโรปก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการต้ังเปา
งบประมาณขาดดุลการคลังป 2562 ของรัฐบาลอิตาล ีที่จะทําใหหนี้สาธารณะตอ GDP ของอิตาลีอยูในแนวโนมเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะขัด
กับกฎการคลังของ EU และนําไปสูการประกาศปรับลดเครดิตรัฐบาลอิตาลีลง 1 ขั้นจาก Baa2 เปน Baa3 โดย Moody’s 
ประเด็น Brexit ยังคงมีความไมแนนอน เนื่องจากมีความขัดแยงภายในรัฐบาลอังกฤษซ่ึงอาจจะทําใหไมสามารถหาขอตกลง 
Brexit ไดทันเสนตายปลายเดือนมีนาคม 2562 นําไปสูการสิ้นสุดสถานะสมาชิก EU ในทันที โดยไมมีขอตกลงอ่ืนมารองรับ และ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดและมาตรฐานไอเสียรถยนตใหมเปนแบบ WLTP ซึ่งมีความเขมงวดขึ้นและกดดันอุตสาหกรรม
รถยนต 

ดานนโยบายการเงิน ถึงแมอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ จะยังไมไปสูระดับที่ทางการคาด แตตัวเลขเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
บงบอกถึงภาวะตึงตัวอยางตอเนื่อง และเศรษฐกิจแข็งแกรงขึ้น สงผลให Fed มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายนและ
เดือนธันวาคม รอยละ 0.25 ตอครั้ง สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่ระดับรอยละ 2.25 - 2.50  ในขณะที่ ECB และ BOJ ได
แถลงวาการใชนโยบายการเงินที่ผอนคลายยังมีความจําเปนอยู อยางไรก็ด ีECB ประกาศจะยุติมาตรการ QE สิ้นป 2561 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับลดคาดการณ GDP โลกปน้ีลง จากขยายตัวรอยละ 3.7 เหลือรอยละ 3.5 
นับเปนการขยายตัวตํ่าสุดในรอบ 3 ป จากความตึงเครียดทางการคาที่เพิ่มสูงขึ้น และความออนแอทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
ยุโรป 
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ทั้งนี้ ในชวงรอบปบัญชีที่ผานมา ตลาดหุนโลกถูกกดดันจากประเด็นดานการเมืองในภูมิภาคยุโรปและความกังวลจาก
ผลกระทบสงครามการคาที่มีทาทีรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะนโยบายทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีนที่ในชวงเดือนพฤศจิกายนที่
ผานมา ประธานาธิบดีทรัมปสงสัญญาณจะขึ้นภาษีสินคาจีนเพิ่มเติมบนมูลคา 2.67 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หากการเจรจา
เรื่องการคาระหวางการประชุม G20 ในวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. ไมประสบความสําเร็จ ผลกระทบจากประเด็นดังกลาวอาจจะสงผล
ตอผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนในปหนา โดยหุนกลุม Tech และพลังงานถูกเทขายออกมาอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวงตนป 
2562 ประธานาธิบดีทรัมปสงสัญญาในเชิงบวกตอการเจรจาการคากับจีน เพื่อหาขอตกลงทางการคารวมกันกอนเสนตายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่สหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนําเขาเปนรอยละ 25 กับสินคาจีนมูลคา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ และจีนมีทาที
ประนีประนอม โดยเสนอที่จะเพิ่มการนําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐฯ ประเด็นการคาระหวางสหรัฐฯกับจีนมีแนวโนมดีขึ้น 
ประกอบกับผลการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนมีกําไรมากกวาการคาดการณของตลาด สงผลใหผลตอบแทนของ
สินทรัพยเสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยกองทุนดังกลาวจะมุง
หาผลตอบแทนในระยะยาว มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมีความสมดุล โดยกําหนดเกณฑการ
คัดเลือกบริษัทที่จะเขาลงทุนจากทั้งมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาที่เหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality) 
เปนตน ทั้งนี้ผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัด
ในการจัดสรรน้ําหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม โดยตามในรอบบัญชี 1 ปที่ผานมา  
กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth มีผลตอบแทนรอยละ 0.89 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวมความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวมความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวมความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม    สําหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที่สําหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที่สําหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที่สําหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที่        
1111    มนีาคมมนีาคมมนีาคมมนีาคม    2561256125612561    ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่ถงึวนัที่    28282828    กมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธ    2562256225622562        

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund โดยเปนกองทุนดังกลาวมุงหา
ผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depositary 
receipts), หลักทรัพยที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุนบุริมสิทธิ,์ ใบสาคัญแสดงสิทธิ์, exchange-
traded funds (“ETFs”), รวมทั้งตราสารหนี้, เงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด และตราสารอนุพันธที่ออกโดยบริษัทตาง ๆ
ทั่วโลก 

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีแนวทางการลงทุนโดยเนนการสรางพอรทการลงทุนใหมีความ
สมดุล โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกบริษัทที่จะเขาลงทุนจากทั้งมิติของการเติบโต (Growth) มูลคาที่เหมาะสม (Valuation) และ
คุณภาพของธุรกิจ(Quality) เปนตน ทั้งนี้ผูจัดการกองทุนจะใชแนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพยที่
จะเขาลงทุน โดยไมมีขอจากัดในการจัดสรรน้ําหนักการลงทุนไมวาจะเปนรายประเทศ หรือรายกลุมอุตสาหกรรม    

    

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา    

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ
รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

    

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไขรายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไขรายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไขรายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข    

ไมม ี

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่    (ถาม)ี(ถาม)ี(ถาม)ี(ถาม)ี    

 ไมม ี

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดังกลาวเปนศนูยขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดังกลาวเปนศนูยขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดังกลาวเปนศนูยขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดังกลาวเปนศนูย    ในกรณทีี่ผูออกตราสารแหงหนี้ในกรณทีี่ผูออกตราสารแหงหนี้ในกรณทีี่ผูออกตราสารแหงหนี้ในกรณทีี่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลกูหนีแ้หงสิทธิหรอืลกูหนีแ้หงสิทธิหรอืลกูหนีแ้หงสิทธิหรอืลกูหนีแ้หงสิทธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ดเรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ดเรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ดเรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด    (ถาม)ี(ถาม)ี(ถาม)ี(ถาม)ี    

 ไมม ี
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ขอมลูทั่วไปของกองทนุเปดทหาขอมลูทั่วไปของกองทนุเปดทหาขอมลูทั่วไปของกองทนุเปดทหาขอมลูทั่วไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Quality Growthรไทย Global Quality Growthรไทย Global Quality Growthรไทย Global Quality Growth    
 
วัตถปุระสงคของกองทนุวัตถปุระสงคของกองทนุวัตถปุระสงคของกองทนุวัตถปุระสงคของกองทนุ    
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Global Quality Growth 
Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุน สวนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :    ตราสารทุน 
 
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :เศษ :เศษ :เศษ :     
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
ช่ือกองทุนหลัก (กรณ ีFeeder Fund) : กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 
กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ    ::::    กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
    
นโยบนโยบนโยบนโยบายการกูยมืายการกูยมืายการกูยมืายการกูยมื    ((((ถามีถามีถามีถามี) :) :) :) :     
    
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา    (Derivatives) :(Derivatives) :(Derivatives) :(Derivatives) :    ลงทุน 
    
วัตถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาวัตถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาวัตถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาวัตถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา    ::::    การลดความเสี่ยง (Hedging) 
    
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝงการลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝงการลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝงการลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง    (Structured Note) :(Structured Note) :(Structured Note) :(Structured Note) :    ไมลงทุน 
กลยุทกลยุทกลยุทกลยุทธธธธการบริการบริการบริการบริหารกองทุน (Management Style) :หารกองทุน (Management Style) :หารกองทุน (Management Style) :หารกองทุน (Management Style) :    มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive 
management/index tracking) 
 
ดัชนชีี้วดั/ดัชนชีี้วดั/ดัชนชีี้วดั/ดัชนชีี้วดั/อางอิอางอิอางอิอางอิง (Benchmark) :ง (Benchmark) :ง (Benchmark) :ง (Benchmark) :     
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของกองทุนหลัก คือ MSCI All Country World Daily Total Return 
Net Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอลกัษณะการจายผลตอลกัษณะการจายผลตอลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน :บแทนของกองทุน :บแทนของกองทุน :บแทนของกองทุน :    จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอียดเกีย่วกัรายละเอียดเกีย่วกัรายละเอียดเกีย่วกัรายละเอียดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพิบนโยบายการลงทนุและลักษณะพิบนโยบายการลงทนุและลักษณะพิบนโยบายการลงทนุและลักษณะพิเศษ :เศษ :เศษ :เศษ :     
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global 
Quality Growth Fund ในหนวยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ 
UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Wellington Management Company และลงทุนในรูปสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ 
 
สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต�ากวา 1 ป โดย
วัตถุประสงคสํารองไว เพื่อการดาํเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 
ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth ในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund จะ
อยูในรูปสกุลเงินเหรยีญสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจดัการ
กองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณี
ที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา รวมทั้งอาจทํา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคาํนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย
ดังกลาวเปนสําคัญ 
 
อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลักทรัพยที่ไมมกีารซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับที่สามารถ
ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี ้กองทุนอาจมีไวซึ่ง
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
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รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศรายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศรายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศรายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ    ::::    
เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญช ีไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี ้ ไมเกินวงเงินที่
ไดรับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่    เกนิกวารอยละเกนิกวารอยละเกนิกวารอยละเกนิกวารอยละ    20202020    
ของของของของ    NAVNAVNAVNAV    
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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ผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญัผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญัผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญัผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที่งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที่งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที่งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที่    
28282828    ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ.    

62626262    
28282828    ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ.    

61616161    
28282828    ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ.    

60606060    
26262626    ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ.    
59**59**59**59**    

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.7235 11.2603 9.9851 9.9998 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.8450 13.7235 11.2603 9.9851 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 0.89% 21.88% 13.56% -0.84% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -0.46% 7.01% 19.40% -4.18% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.84% 18.79% 22.07% -12.54% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 7,275 1,372 1,986 1,347 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 9,495 7,275 1,372 1,986 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยระหวางงวดป (ลานบาท) 8,963 2,870 1,617 2,048 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +2,271 +5,383 -827 +2,030 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.24% 0.25% 0.47% 0.40% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลี่ย 

** จาก 23 ม.ีค. 58 ถึง 26 ก.พ. 59 
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ผลการดําเนนิงานของผลการดําเนนิงานของผลการดําเนนิงานของผลการดําเนนิงานของ    กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย    Global Quality Growth ณ วนัที่ 28Global Quality Growth ณ วนัที่ 28Global Quality Growth ณ วนัที่ 28Global Quality Growth ณ วนัที่ 28    กมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธ    2562256225622562    
 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดตั้ง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 พ.ย. 61) (31 ส.ค. 61) (28 ก.พ. 61) (29 ก.พ. 59) (23 มี.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth +2.69% -2.58% +0.89% +11.77% +8.61% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -1.22% -6.40% -0.46% +8.35% +5.15% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +2.98% -2.92% -0.84% +12.87% +5.99% 

Note** 
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท 
 ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

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

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน 
 

 

38.45%
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาตรายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาตรายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาตรายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต    

เสนอเสนอเสนอเสนอ    ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    

ความเห็นความเห็นความเห็นความเห็น    

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดวย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ 

งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2562 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็นเกณฑในการแสดงความเห็นเกณฑในการแสดงความเห็นเกณฑในการแสดงความเห็น    

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่นขอมูลอื่นขอมูลอื่นขอมูลอื่น    

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญช ี

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินของผูบริหารตองบการเงินของผูบริหารตองบการเงินของผูบริหารตองบการเงิน    

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน    

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี ้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีว ีออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth

งบดุลงบดุลงบดุลงบดุล

ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28    กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทนุ 8,612,281,033.28 บาท

ในป 2562 และ 6,602,724,824.99 บาทในป 2561) 3, 8, 10 9,422,897,553.74 7,107,459,603.70 

เงินฝากธนาคาร 6, 10 124,401,858.96 67,496,596.36 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 10 102,159.24 172,999.41 

จากการขายหนวยลงทุน 25,492,799.69 113,144,629.62 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 35,411,404.48 103,211,090.83 

รวมสินทรัพย 9,608,305,776.11 7,391,484,919.92 

หนี้สิน

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 68,016,484.81 96,417,467.54 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 32,181,865.90 10,078,482.71 

คาใชจายคางจาย 7 12,193,356.08 8,783,986.07 

หนี้สินอ่ืน 7 721,008.26 745,582.15 

รวมหนีส้ิน 113,112,715.05 116,025,518.47 

สินทรัพยสุทธิ 9,495,193,061.06 7,275,459,401.45 

สินทรัพยสุทธ:ิ

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 6,858,181,695.68 5,301,439,435.51 

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 1,779,552,782.96 1,202,793,948.38 

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 857,458,582.42 771,226,017.56 

สินทรัพยสุทธิ 9,495,193,061.06 7,275,459,401.45 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.8450 13.7235 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 685,818,169.5667 530,143,943.5495 

บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth

งบกาํ ไรขาดทุนงบกาํ ไรขาดทุนงบกาํ ไรขาดทุนงบกาํ ไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี     28282828    กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 509,476.36 458,775.46 

รวมรายได 509,476.36 458,775.46

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 143,855,078.04 46,064,254.07

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 2,877,101.63 921,284.99

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 9,590,338.58 3,070,950.33

คาใชจายอ่ืน 6,979.68 3,125.70

รวมคาใชจาย 156,329,497.93 50,059,615.09

ขาดทุนจากการลงทนุสุทธิ (155,820,021.57) (49,600,839.63)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 97,025,336.91 10,708,425.65

รายการกาํไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 305,881,741.75 320,821,202.89

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (72,324,883.75) 165,323,882.88

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10 (89,903,069.54) 90,006,025.38

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,373,461.06 (1,291,955.61)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น 242,052,586.43 585,567,581.19

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 86,232,564.86 535,966,741.56

บาท
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สาํหรับป ส้ินสุดวันที่สาํหรับป ส้ินสุดวันที่สาํหรับป ส้ินสุดวันที่สาํหรับป ส้ินสุดวันที่     28282828    กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

2562 2561

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนสุทธิจากการลงทนุ (155,820,021.57) (49,600,839.63)

รายการกาํไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน 97,025,336.91 10,708,425.65 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 305,881,741.75 320,821,202.89

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (72,324,883.75) 165,323,882.88

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (89,903,069.54) 90,006,025.38

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 1,373,461.06 (1,291,955.61)

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 86,232,564.86 535,966,741.56

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 7,281,700,514.77 7,387,151,689.50 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (5,148,199,420.02) (2,019,388,750.73)

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,133,501,094.75 5,367,762,938.77

การเพ่ิมขึ้นของสินทรพัยสุทธิในระหวางป 2,219,733,659.61 5,903,729,680.33

สินทรัพยสุทธิตนป 7,275,459,401.45 1,371,729,721.12 

สินทรัพยสุทธิปลายป 9,495,193,061.06 7,275,459,401.45 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 530,143,943.5495 121,819,488.0558

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 529,199,543.4710 564,775,221.4447

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (373,525,317.4538) (156,450,765.9510)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 685,818,169.5667 530,143,943.5495 

บาท

หนวย



18 กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 
 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth

งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี     28282828    กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 86,232,564.86 535,966,741.56

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุน (3,010,377,099.96) (5,491,314,815.96)

การขายเงินลงทนุ 1,097,846,228.58 75,844,810.00 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย 70,840.17 (146,387.07)

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 20,061,750.00

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน 87,651,829.93 (111,111,908.49)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (28,400,982.73) 29,622,454.93

การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย 3,409,370.01 6,909,738.62

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอ่ืน (24,573.89) 632,097.57

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (97,025,336.91) (10,708,425.65)

รายการกาํไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (305,881,741.75) (320,821,202.89)

(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 89,903,069.54 (90,006,025.38)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (427.92) (8,592.20)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,076,596,260.07) (5,355,079,764.96)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 7,281,700,514.77 7,387,151,689.50 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (5,148,199,420.02) (2,019,388,750.73)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,133,501,094.75 5,367,762,938.77

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธิ 56,904,834.68 12,683,173.81

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 67,496,596.36 54,804,830.35 

กระทบยอดรายการกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร 427.92 8,592.20 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 124,401,858.96 67,496,596.36

บาท



19 กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28     กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Global Quality Growth Fund * 11,021,234.3810 9,422,897,553.74 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,612,281,033.28 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,612,281,033.28 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,612,281,033.28 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,612,281,033.28 บาท) 9,422,897,553.749,422,897,553.749,422,897,553.749,422,897,553.74    100.00100.00100.00100.00

**** กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธ ิใบสําคัญแสดงสิทธ ิและ Exchange Traded Funds  (ETFs)

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Qual ity GrowthGlobal Qual ity GrowthGlobal Qual ity GrowthGlobal Qual ity Growth

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28ณ วันที่  28    กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2561256125612561

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Global Quality Growth Fund * 8,685,818.8760 7,107,459,603.70 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,602,724,824.99 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,602,724,824.99 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,602,724,824.99 บาท)รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,602,724,824.99 บาท) 7,107,459,603.707,107,459,603.707,107,459,603.707,107,459,603.70    100.00100.00100.00100.00

**** กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญ

และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหน้ีแปลงสภาพ

หุนบุริมสิทธ ิใบสําคัญแสดงสิทธ ิและ Exchange Traded Funds  (ETFs)

ช่ือหลักทรัพย



20 กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 
 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทยกองทุนเปดทหารไทย     Global Qual ity GrowthGlobal Qual ity GrowthGlobal Qual ity GrowthGlobal Qual ity Growth

ขอมูลทางการเงินท่ีสํา คัญขอมูลทางการเงินท่ีสํา คัญขอมูลทางการเงินท่ีสํา คัญขอมูลทางการเงินท่ีสํา คัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี     28282828     กุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธกุมภาพันธ     2562256225622562

2562 2561 2560 2559 ****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก - - - 10.0000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 13.7235 11.2603 9.9842 - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.2360) (0.2187) (0.1858) (0.1672) 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 0.1433 0.0490 0.6825 0.2933 

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.4518 1.4694 0.6468 0.2334 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (0.1068) 0.7572 0.1533 (0.3962) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (0.1328) 0.4122 (0.0205) 0.0209 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ** 0.0020 (0.0059) (0.0002) - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.1215 2.4632 1.2761 (0.0158) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 13.8450 13.7235 11.2603 9.9842 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 0.96 18.67 13.64 0.71

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 9,495,193 7,275,459 1,371,730 1,986,224 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.74 1.74 1.75 1.64 

อัตราสวนของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (1.74) (1.73) (1.74) (1.63)

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 45.84 193.97 92.92 189.50 

ขอมูลเพิ่มเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป

** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น

 ในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง

 ซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

**** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2559 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอื่นๆ ไดเนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหน่ึงป

บาท



21 กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth 
 

กองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิหมายเหตุประกอบงบการเงนิหมายเหตุประกอบงบการเงนิหมายเหตุประกอบงบการเงนิ    
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที่สาํหรบัปสิน้สดุวนัที่สาํหรบัปสิน้สดุวนัที่สาํหรบัปสิน้สดุวนัที่    28282828    กมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธ    2562256225622562    

1.1.1.1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    

กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2558 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุน
จดทะเบียน 12,000 ลานบาท (แบงเปน 1,200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Wellington Global Quality Growth 
Fund ในหนวยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและ
จัดการโดย Wellington Management Company LLP. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2.2.2.2. เกณฑการจัดทํางบการเงินเกณฑการจัดทํางบการเงินเกณฑการจัดทํางบการเงินเกณฑการจัดทํางบการเงิน    

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงิน
ไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”    

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย    
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย    

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ
ฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนว
ปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาใชเปนครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที ่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับ
วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกลาว 
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3.3.3.3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ    

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวยลงทุนครั้งลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคง
คาง ณ วนัสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4.4.4.4. กําไรกําไรกําไรกําไรสะสมตนปสะสมตนปสะสมตนปสะสมตนป    

 บาท 

 2562  2561 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) (111,090,781.76)  (61,489,942.13) 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

 (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) 219,644,518.22   208,936,092.57 

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม   

 (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) 504,734,778.71   183,913,575.82 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสญัญาอนุพันธสะสม    

 (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) 66,130,774.88   (99,193,108.00) 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม   

 (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) 93,132,608.12   3,126,582.74 

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม    

 (เริ่มสะสม 23 ม.ีค. 58) (1,325,880.61)  (33,925.00) 

กําไรสะสมตนป 771,226,017.56 235,259,276.00 

5.5.5.5. คาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมการจัดการ    คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน    และคาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมนายทะเบียน        

 คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.14 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6.6.6.6. เงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร    

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2562 2561  2562 2561 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 124,401,858.96   67,496,596.36  0.37, 0.62, 0.04  0.37, 0.62, 0.04 
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7.7.7.7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และ 2561 มี
ดังตอไปนี ้

 บาท   

 2562  2561  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ  143,855,078.04   46,064,254.07 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  9,590,338.58   3,070,950.33 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

ซื้อเงินตราตางประเทศ 2,456,611,555.00  1,782,579,136.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 2,499,638,495.00  2,104,619,060.38  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี ้

 บาท 

 2562  2561 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 11,544,559.03  8,316,598.38 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 769,637.28  554,439.90 

หนี้สินอ่ืน  
754.86  283,132.19 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  40,214,863.41 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 1,524,321.20  26,954.48 

8.8.8.8. ขอขอขอขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุนมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุนมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุนมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน    

กองทุนไดซ้ือขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที ่28 กุมภาพันธ 2562 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวน
เงิน 4,108.22 ลานบาท (ป 2561: จํานวนเงิน 5,567.16 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 45.84 (ป 2561: รอยละ 
193.97) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9.9.9.9. สัญญาอนุพันธสัญญาอนุพันธสัญญาอนุพันธสัญญาอนุพันธ    

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 283.88 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงินจํานวน 8,956.56 ลานบาท 
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ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 230.33 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงินจํานวน 7,321.18 ลานบาท และเงินจํานวน 317.50 ลานบาท เพื่อแลกกับเงิน
จํานวน 10.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

10.10.10.10. การเปดเผยขอมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงินการเปดเผยขอมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงินการเปดเผยขอมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงินการเปดเผยขอมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงิน    

 กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา 

มูลคายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  อีกทั้ง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซ้ือขายกันใน
ตลาด ดังนั้นกองทุนเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และ 2561 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี ้
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2562  2561 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 298,665,532.61  226,136,163.02 

เงินฝากธนาคาร 940.81  100,017.92 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 26.74  15.98 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดู
หมายเหตุ 9) 
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ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 
ผูบริหารของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุนสามัญและใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง หลักทรัพยที่ เ ก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุน
บุริมสิทธ ิใบสําคัญแสดงสิทธิ และ Exchange Traded Funds (ETFs) 

11.11.11.11. การอนุมัติงบการเงินการอนุมัติงบการเงินการอนุมัติงบการเงินการอนุมัติงบการเงิน    

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที ่25 มีนาคม 2562 
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กองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทยกองทนุเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    

ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุขอมลูรายละเอยีดการลงทนุขอมลูรายละเอยีดการลงทนุขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ    

ณณณณ    วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่        28282828    กมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธ        2562256225622562    

 
จาํนวนเงินตนและจาํนวนเงินตนและจาํนวนเงินตนและจาํนวนเงินตนและ    มลูคาตามราคามลูคาตามราคามลูคาตามราคามลูคาตามราคา    % of NAV% of NAV% of NAV% of NAV    

 
จาํนวนหุน/หนวยจาํนวนหุน/หนวยจาํนวนหุน/หนวยจาํนวนหุน/หนวย    ตลาด (บาท)ตลาด (บาท)ตลาด (บาท)ตลาด (บาท)     

เงนิฝากธนาคารเงนิฝากธนาคารเงนิฝากธนาคารเงนิฝากธนาคาร    

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 124,504,018.20 1.31% 

รวมเงนิฝากธนาคารรวมเงนิฝากธนาคารรวมเงนิฝากธนาคารรวมเงนิฝากธนาคาร    124,504,018.20124,504,018.20124,504,018.20124,504,018.20    1.31%1.31%1.31%1.31%    

หนวยลงทนุตางประเทศหนวยลงทนุตางประเทศหนวยลงทนุตางประเทศหนวยลงทนุตางประเทศ    

หนวยลงทุนตางประเทศ 99.24%99.24%99.24%99.24%    

 กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 11,021,234 9,422,897,553.74 99.24% 

รวมหนวยลงทนุตางประเทศรวมหนวยลงทนุตางประเทศรวมหนวยลงทนุตางประเทศรวมหนวยลงทนุตางประเทศ    9,422,897,553.749,422,897,553.749,422,897,553.749,422,897,553.74    99.24%99.24%99.24%99.24%    

 ทรัพยสินอื่น 33,046,880.26 0.35% 

 หนี้สินอ่ืน -85,255,391.14 -0.90% 

มลุคาทรพัยสนิสทุธิมลุคาทรพัยสนิสทุธิมลุคาทรพัยสนิสทุธิมลุคาทรพัยสนิสทุธิ    9,495,193,061.069,495,193,061.069,495,193,061.069,495,193,061.06    100.00%100.00%100.00%100.00%    

จํานวนหนวยลงทุน 685,818,169.57 

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.8450 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2561/2562 ตั้งแตวันที ่1 มีนาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

  ตั้งแตวันที่ 1  มี.ค.  2561  ตั้งแตวันที่ 1  มี.ค.  2561 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 143,855.08 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 2,877.10 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 9,590.34 0.1070 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมม ี  ไมม ี

คาโฆษณา  ไมม ี  ไมม ี

คาใชจายอื่น ๆ 6.98 0.0001 

รวมคาใชจายทัง้หมดรวมคาใชจายทัง้หมดรวมคาใชจายทัง้หมดรวมคาใชจายทัง้หมด1111    156,329.50 1.7442 

หมายเหตุ 

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที ่1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  
 เทากับ 8,962,933,215.58 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวมอตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวมอตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวมอตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม    ((((Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%)Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%)Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%)Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%)    = 12.25 
    
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัยคาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัยคาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัยคาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย        (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ(รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ(รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ(รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยรายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยรายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยรายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย    Global Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality GrowthGlobal Quality Growth    

สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 (ตั้งแตวันที ่1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ 2562) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ 

 website ของ บลจ.ที ่https://www.tmbameastspring.com/home/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลอืกหัวขอ รูจัก บลจ.ทหารไทย > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่

 http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-statistic/link_mutual_funds.aspx 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิรายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิรายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิรายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ    1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วันที ่281 ใน 3 ของกองทุน  ณ วันที ่281 ใน 3 ของกองทุน  ณ วันที ่281 ใน 3 ของกองทุน  ณ วันที ่28    กมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธกมุภาพนัธ    2562256225622562    
ไมม ี

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุรายชือ่ผูจดัการกองทนุรายชือ่ผูจดัการกองทนุรายชือ่ผูจดัการกองทนุ    

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 

2 นายพพิัฒน พิศณุวงรักษ 

3 นายธีระศันส ทุติยะโพธิ 

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

5 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 

6 นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบุคคลอืน่ๆการรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบุคคลอืน่ๆการรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบุคคลอืน่ๆการรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบุคคลอืน่ๆ    (Soft Commission)(Soft Commission)(Soft Commission)(Soft Commission)    

    บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 
 

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS 
Fund 

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ 
 

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


