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กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 

(TMBGQG)  
หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส ำคัญ 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุน 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สงิหำคม 2565 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund) 

 

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

 

กลุม่Global Equity 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 
เน้นลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund Class S กองทุนหลกัลงทุนใน
หุ้นสำมัญ หลกัทรัพยท์ี่เก่ียวข้องกับอสงัหำริมทรัพย ์ เป็นต้น  บริหำรจัดกำรโดยWELLINGTON 

MANAGEMENT COMPANY LLP 

 
มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลือ่นไหวตำมกองทุนหลกั โดยกองทุนหลกัมุ่งหวังให้ผลประกอบกำร
เคลือ่นไหวสงูกว่ำดัชนีชีว้ ัด 

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)  

 
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทนุ -24.71 -6.59 -14.13 -24.26 

ดัชนชีีวั้ด (THB) -10.03 0.65 -0.65 -4.88 

ดัชนชีีวั้ด (USD) -17.80 -5.64 -11.21 -15.88 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -22.21 -4.26 -12.43 -23.24 

ควำมผันผวนกองทนุ 21.38 20.81 22.21 19.24 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 19.62 20.49 20.40 17.47 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (USD) 19.64 20.06 20.61 17.48 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จดัตัง้ 

กองทนุ 3.36 6.06 - 6.97 

ดัชนชีีวั้ด (THB) 14.53 9.02 - 8.42 

ดัชนชีีวั้ด (USD) 8.02 6.97 - 6.77 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 6.00 4.46 - - 

ควำมผันผวนกองทนุ 22.05 18.96 - 17.01 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 19.66 16.67 - 15.20 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (USD) 20.06 17.08 - 15.55 
 

ระดบัความเส่ียง 
ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คําอธิบาย 

ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลกัโดยเฉลีย่ ในรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80 % 

ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน 23 มี.ค. 2558 

วันเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  

อำยกุองทุน ไม่ก ำหนด 

 

ดชันีชีว้ัด :  

1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สดัสว่น 
100% 

หมำยเหตุ : ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรำ
แลกเปลีย่นเพือ่เทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณ
ผลตอบแทน 

 

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมุด ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง  

 

คําเตอืน : 
  กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

จัดอันดับกองทุน Morningstar  
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การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันท ำกำรซือ้ : ทุกวันท ำกำร วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท ำกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 1 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถัดไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลอืขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  

 
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน : T+4 

Remark : ปัจจุบันและในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 4 วันท ำกำรซือ้ขำยถัดจำกวันท ำกำรซือ้ขำย 

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 2.140 1.6050 

รวมค่ำใช้จ่ำย 2.7820 1.7881 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิม่เติมได้ที่หนังสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทุนรวม  

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 2.00 1.50 

กำรรับซือ้คืน ไม่มี ยกเว้น 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ 2.00 1.50 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่มี ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 5 5 

หมำยเหตุ : 1.กองทุนนีไ้ม่มีกำรเรียกเก็บสว่นต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)2.ค่ำโอน 5 บำท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำทต่อครัง้)  
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ชื่อประเภททรัพย์สิน % NAV 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตรำสำรทุน 

98.09 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรัพย ์

3.80 

ประเภทรำยกำรค้ำงรับอ่ืนๆ 0.12 

ประเภทรำยกำรค้ำงจ่ำยหรือ
หนีส้นิอ่ืนๆ 

-0.33 

รำยกำรอ่ืนๆ -1.68 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 

ชื่อหลักทรัพย์  % NAV 

Wellington Global Quality 

Growth Fund 
98.09 

ข้อมูลกองทุนหลัก 

ชื่อหลักทรัพย์ % NAV 

Microsoft Corp 4.90 

Apple Inc 4.40 

Alphabet Inc 3.90 

UnitedHealth Group 2.40 

LPL Financial Hldgs 2.00 
 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -31.85%   

 

    Recovering Period 0 ปี 4 เดือน   

 

    FX Hedging 0.88%   

 

    Sharpe Ratio 0.12   

 

    อัตรำสว่นหมุนเวียนกำรลงทุน 3.17% 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก 

ชื่อประเทศ % NAV 

North America     69.10 

Europe     19.50 

Emerging Markets     10.20 

Asia Pacific ex Japan     1.20 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

กลุ่มอุตสาหกรรม % NAV 

    Information Technology 28.20 

    Financials 20.00 

    Health Care 14.10 

    Communication Services 12.00 

    Industrials 10.50 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ ( ตัง้แต่ 24 ส.ค. 2565 ) 
 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสีย่ง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)    

ชื่อกองทุน : Wellington Global Quality Growth Fund ISIN code : LU0629158030 

Bloomberg code : WELGDGA LX EQUITY 

 

คําอธบิาย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จดัตัง้กองทนุกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จดุสูงสุดไป
จนถึงจดุตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทนุทราบถึงระยะเวลาตัง้แต่การขาดทนุสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงนิทนุเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุ ความถี่ของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทนุในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทนุรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทนุรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จดัการกองทนุและทาํให้มีต้นทนุการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่สูง จงึต้องพิจารณาเปรียบเทยีบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทนุรวมเปรียบเทยีบกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทนุรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทนุรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทนุที่มีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่า เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเม่ือเปรียบเทยีบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีว้ัด ซึ่ งเป็นผลจาก
ประสิทธภิาพของผู้จดัการกองทนุในการคัดเลือกหรือหาจงัหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

Beta ระดับและทศิทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุ โดยเปรียบเทยีบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธภิาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธภิาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทนุรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีว้ัดมากขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีโ้ดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่ งคํานวณจากดอกเบีย้ท ี่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงนิต้นที่จะไ ด้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจบุนั โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี ้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ต่ละตัวที่กองทนุมีการลงทนุ และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จงึสามารถนําไปใช้เปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ ี่ มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 



เอกสารแนบท้าย 

คำเตือนที่สำคัญ :  TMBGQG 
1. กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน     
2. การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Quality 
Growth Fund ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth อาจเข้าทำ สัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
3.กองทุนหลักที่กองทุนเปิดทหารไทย  Global Quality Growth เข้าไปลงทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุน
รวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง  
4. กองทุนหลักที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growthเข้าไปลงทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน         
5.บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้ที ่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู ้ถือ Green Card ที่ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้ งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว        
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการ
ดังกล่าว       
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 - 4       
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
6.ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความจำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่ เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หนังสือชี้ชวน  
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