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1 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือนนับต้ังแตวันท่ี 

1  มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

 

ชวงคร่ึงปแรกท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางผันผวนอยางตอเน่ืองปรับตัวสูงข้ึนจาก 1,898 เหรียญสหรัฐในชวงตน

เดือนมกราคมกอนท่ีจะมาปดท่ี 1,770 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 คิดเปนรอยละ -6.74  ราคาทองคําปรับตัวท่ี

สูงสุดในชวงเวลาดังกลาวท่ี 1,950  เหรียญสหรัฐในวันท่ี 5 มกราคม 2564 และปรับตัวตSาสุดท่ีราคา 1683 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 

8 มีนาคม 2564  ราคาทองคําปรับตัวลงภายหลังจากผลการประชุม Fed ชี้ถึงทิศทางนโยบายการเงินท่ีจะเขมงวดข้ึนอยาง

ชัดเจนในระยะขางหนา เรามองราคาทองคํายังมีแนวโนมลดลงตอ จาก Fed ท่ีจะทยอยเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับแผนการลด

การเขาซื้อสินทรัพย (QE taper) สงผลใหกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนในรอบระยะเวลา

ดังกลาวลดลงรอยละ 6.87  

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปรเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 

ภาวะราคาทองคําประจํารอบ 6เดือนท่ีผานมา 

ชวงคร่ึงปแรกท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางผันผวนอยางตอเน่ืองปรับตัวสูงข้ึนจาก 1,898 เหรียญสหรัฐในชวงตน

เดือนมกราคมกอนท่ีจะมาปดท่ี 1,770 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 คิดเปนรอยละ -6.74  ราคาทองคําปรับตัวท่ี

สูงสุดในชวงเวลาดังกลาวท่ี 1,950  เหรียญสหรัฐในวันท่ี 5 มกราคม 2564 และปรับตัวตํ่าสุดท่ีราคา 1683 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 

8 มีนาคม 2564 ราคาทองคําปรับตัวลงภายหลังจากผลการประชุม Fed ชี้ถึงทิศทางนโยบายการเงินท่ีจะเขมงวดข้ึนอยาง

ชัดเจนในระยะขางหนา เรามองราคาทองคํายังมีแนวโนมลดลงตอ จาก Fed ท่ีจะทยอยเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับแผนการลด

การเขาซื้อสินทรัพย (QE taper) ซึ่งตลาดในปจจุบันคาดวา Fed นาจะสงสัญญาณลดการเขาซื้อสินทรัพยในเดือนสิงหาคมถึง 

เดืนอกันยายนกอนท่ีจะดําเนินการจริงในตนปหนา แนวโนมนโยบายการเงินท่ีเขมงวดข้ึนของ Fed จะหนุนใหอัตราผลตอบแทนท่ี

แทจริง (Real yield) หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลบดวยคาดการณเงินเฟอในอนาคต ทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ปจจุบันท่ี -1.0% ซึ่งนับวาตํ่ามากเม่ือเทียบกับจุดตํ่าสุดท่ีระดับ -1.1% ในชวงเดือนสิงหาคม 2564  และ มกราคม 2564 ซึ่ง

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงท่ีเพ่ิมข้ึนจะเปนปจจัยกดดันราคาทองในชวงคร่ึงหลังของป 

 

ปจจัยท่ีสงผลใหราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึนสาเหตุหลักมาจากการลดสัดสวนการถือครองทองคําของกองทุน ETF ใน

ไตรมาส 2 ป 2564 ลดลงถึง 90% เม่ือเทียบกับป 2563  ในขณะท่ีความตองการถือครองทองคําของกองทุน ETF ณ สิ้นท้ังป 

2563 มีเพียง 873.8 ตัน ในขณะท่ีความตองการการใชทองคําเพ่ือเปนเคร่ืองประดับมีแนวโนมลดลงติดตอกันถึง 3 ไตรมาสนับ

แตไตรมาส 3 ของป 2562 จาก 2136 ตันลดลงเปน 1327 ตันในป2563 โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาและ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหกําลังซื้อหดตัวลงอยางตอเน่ืองจากกลุมประเทศอินเดีย ประเทศจีน และ 

สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีความตองการการใชทองคําเปนเคร่ืองประดับในป 2564 มีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเน่ือง นับต้ังแต

วันท่ี Fed ประชุมในเดือนมิถุนายนปริมาณการเขาซื้อ ETF ทองคําก็ลดลงตอเน่ือง จากสูงสุดท่ีซื้อสุทธิเฉลี่ยสัปดาหละ 3.7 แสน

ทรอยออนซ จนติดลบเปนขายสุทธิท่ี1.5 แสนทรอยออนซในปจจุบัน สะทอนแรงซื้อท่ียังออนแออยู 

 

คร่ึงปหลังราคาทองคํามีแนวโนมปรับตัวลดลงจากการสงสัญญาณดําเนินนโยบายเขมงวดข้ึนทามกลางภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมทยอยฟนตัว การลงทุนในสินทรัพยอยางทองคําท่ีมองวาเปน safe heaven asset อาจมีความสนใจ

ลดลงเม่ือเทียบกับสินทรัพยเสี่ยงอ่ืน ดัชนี VIX  Cboe volatiles index ซึ่งเปนหน่ึงใน indicator ท่ีสะทอนแนวโนมราคาทองคํา

ปรับตัวลกลงต้ังแตต้ังปและมีแนวโนมผันผวนนอยลงสะทอนราคาทองคําท่ีอาจะเคลื่อนไหวในกรอบจํากัด 
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World Gold Demand 2021 

 
ท่ีมา : World Gold Council 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปรเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีมีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อ

หลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนท่ี

ลงทุนซื้อทองคําและใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําท่ีเปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงานอยางไรก็ดี

จากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตาง ๆ แสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ี

เรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย โกลด 

สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือ

เทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การท่ีกองทุน SPDR Gold Trust ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของทองคํา ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทน

ท่ีแตกตางกับมูลคาทองคําท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนท่ีแตกตางจากทองคําสวนใหญเกิดจากคาใชจายในการบริหารและ

การเบ่ียงเบนของราคาซื้อขายจากมูลคาท่ีแทจริง 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัย

น้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบปบัญชีท่ีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมากองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปรเพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 6.87 

(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

Gold supply and demand WGC presentation

Tonnes 2017 2018 2019 2020

Year-on-

year % 

change Q1'20 Q2'20 Q1'21 Q2'21

Year-on-

year % 

change

Supply

Mine production 3,576.3 3,650.5 3,596.8 3,486.5 ▼ -3 844.8 793.9 858.6 924.0 ▲ 16

Net producer hedging -25.5 -12.5 6.2 -51.9 ▲ - 34.7 -37.2 8.7 -28.9 ▲ -

Recycled gold 1,111.4 1,132.0 1,272.2 1,277.7 ▲ 0 294.9 282.2 268.9 276.6 ▼ -2

Total supply 4,662.1 4,770.1 4,875.2 4,712.4 ▼ -3 1,174.4 1,038.9 1,136.2 1,171.7 ▲ 13

Demand

Fabrication

Jewellery1 2,257.5 2,284.6 2,137.7 1,327.0 ▼ -38 330.4 196.3 512.2 413.6 ▲ 111

Technology 332.6 334.8 326.0 302.2 ▼ -7 72.9 68.1 81.0 80.0 ▲ 18

Sub-total above fabrication 2,590.1 2,619.4 2,463.7 1,629.1 ▼ -34 403.3 264.4 593.2 493.6 ▲ 87

 Total bar & coin demand 1,043.9 1,090.3 866.6 899.5 ▲ 4 252.6 156.7 350.7 243.8 ▲ 56

ETFs & similar products2 265.7 82.7 407.9 873.8 ▲ 114 303.7 427.5 -170.0 40.7 ▼ -90

Central bank & other inst.3 378.6 656.2 605.4 255.0 ▼ -58 140.8 63.7 133.3 199.9 ▲ 214

Gold demand 4,278.1 4,448.7 4,343.7 3,657.4 ▼ -16 1,100.4 912.3 907.2 978.0 ▲ 7

Surplus/Deficit 384.0 321.4 531.5 1,054.9 ▲ 98 74.0 126.6 229.0 193.7 ▲ 53

Total demand 4,662.1 4,770.1 4,875.2 4,712.4 ▼ -3 1,174.4 1,038.9 1,136.2 1,171.7 ▲ 13

LBMA Gold Price (US$/oz) 1257.15 1268.49 1392.6 1769.59 ▲ 27 1,582.8 1,711.1 1,794.0 1,816.5 ▲ 6

1 For an explanation of jew ellery fabrication, please see the Notes and def initions dow nload: https://w w w .gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics.

2 For a listing of the Exchange Traded Funds and similar products, please see the Notes and def initions dow nload: https://w w w .gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics.

3 Excluding any delta hedging of central bank options.

4 For an explanation of Surplus/Deficit, please see the Notes and definitions dow nload: https://w w w .gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics.

Source: Metals Focus, Ref initiv GFMS, ICE Benchmark Administration, World Gold Council
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแต วันที่  

1  มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปรเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีมีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อ

หลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนท่ี

ลงทุนซื้อทองคําและใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําท่ีเปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได(ถามี) 

 ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



������OL���HA�E� � Fun��Overview�

�����������hares�is�an�investment�fun��inc�rp�rate��in�the�U�A.�The�investment��bjective��f�the�Trust�is�f�r�the��hares�t��ref�ect�the�perf�rmance��f

the�price��f�g����bu��i�n,��ess�the�Trust's�expenses.�The�Trust�h���s�g����an��is�expecte��fr�m�time�t��time�t��issue�Baskets�in�exchange�f�r��ep�sits��f

g����an��t���istribute�g����in�c�nnecti�n�with�re�empti�ns��f�Baskets.
 
�C�ntact��etai�s

�Management�C�mpany� �W�r��������Trust��ervices�LLC�

�C�mpany�A��ress� ��tate��treet�Bank�an��Trust

C�mpany,�One�Linc��n�Center,

B�st�n,�MA�02211,�U�A�

�C�mpany�Te�eph�ne� �12866278722257�

�Web��ite� �www.sp�rs.c�m�

�Fun��Manager� �2�2�

�Mgr�2��tart��ate� �2�2�

�Transfer�Agent� ��ep�sit�ry�Trust�C�/The�

 �Fun��Inf� �as��f�08/03/2021

�Last�C��se� ��$��169.57�

�T�ta��Assets�(mi�)� ��$��59,885.90�

�T�ta��Assets��ate� �08/03/2021�

�Incepti�n��ate� �10/11/2006�

��rimary�Benchmark� �LBMA�������rice��M�U���

�Curr� �U������ar�

�Min�Investment� �2�2�

�Ticker� ��L�����

�I�IN� �U�78463V1070�
 
�Fees�An��Expenses

�Expense��ati�� �0.40�

�Fr�nt�L�a�� �0.00�

�Fun��Mgr��tate��Fee� �0.40�

�Mgr��tate���erf.�Fee� �2�2�

�High2Water�Mark� �2�2�

�Hur��e��ate� �2�2�

�Back�L�a�� �0.00�

�Ear�y�With�raw�Fee� �2�2�

 �B���mberg�C�assificati�n
�Fun��Type� �ETF�

�Fun��Asset�C�ass�F�cus� �C�mm��ity�

���mici�e� �Unite���tates�

�Fun��Objective� ��reci�us�Meta�s�

�Fun���ty�e� �2�2�

�Fun��Market�Cap�F�cus� �2�2�

�Fun���e�graphica��F�cus� ����ba��

�Fun��Currency�F�cus� �2�2�
 
�T�ta���eturn�Chart �

 
�eas�na�ity

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Ju� Aug �ep Oct N�v �ec

2017 3.25 4.58 20.74 1.93 20.32 21.47 1.66 3.14 21.19 21.20 0.28 1.13

2018 3.65 21.73 0.30 20.46 21.08 24.32 22.36 21.12 21.93 2.83 0.43 4.36

2019 2.43 1.07 22.54 20.58 0.28 9.70 2.02 5.70 22.37 1.06 23.15 4.44

2020 3.56 3.88 22.03 6.63 0.78 2.59 10.07 0.39 23.97 20.71 25.14 6.42

2021 22.27 24.21 24.68 4.80 7.63 27.83 4.12 2�2 2�2 2�2 2�2 2�2
 
� �

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.

 
B���mberg® �age�1��f�4



������OL���HA�E� � Fun���erf�rmance2�isk2Tracking�

Benchmark:�LBMA�������rice��M�U�� �as��f�08/03/2021�
Currency:�U���
 
��erf�rmance

� �Fun�� �Bench.�

�Mean��eturn�1Y�Week�y� �25.51� �26.00�

�T�ta���eturn�3M� �1.96� �2.55�

�T�ta���eturn�6M� �22.11� �21.24�

�T�ta���eturn�1Y� �28.44� �27.45�

�T�ta���eturn�Yt�� �24.33� �23.97�

��erf�2019� �18.76� �18.43�

��erf�2018� �21.78� �20.93�

��erf�2017� �11.39� �12.66�

��erf�2016� �8.62� �8.10�

��erf�2015� �211.92� �212.11�

��erf�2014� �20.14� �0.12�

�Eff�7��Y��� �2�2� �2�2�

�30��Y��� �2�2� �2�2�

��r�ss�7��Y��� �2�2� �2�2�

��ubs�7��Y��� �2�2� �2�2�

�Avg�Life� �2�2� �2�2�

�MMkt�Avg��ays�T��Mat.� �2�2� �2�2�

 � �

 
��isk

� �Fun�� �Bench.�

���wnsi�e��isk�1Y�Week�y�Ann� �11.96� �11.74�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �17.43� �17.87�

��tan�ar���ev�1Y�Week�y�Ann� �15.87� �15.30�

�Max��raw��wn�1Y� �218.26� �218.54�

�Max�Increase�1Y� �13.01� �12.99�

�Kurt�sis�1Y�Week�y� �0.43� �0.26�

��kewness�1Y�Week�y� �20.38� �20.59�

 � �

 
��isk/�eturn

� �vs�Bench.

�Excess��eturn�1Y�Week�y�Ann� �0.52�

�Inf�rmati�n��ati��1Y�Week�y� �0.08�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� �0.13�

�M��ig�iani��ap�1Y�Week�y� �0.00�

��harpe��ati��1Y�Week�y� �20.35�

���rtin���ati��1Y�Week�y� �0.88�

�Treyn�r�Measure�1Y�Week�y� �20.06�

 � �

 

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.

 
B���mberg® �age�2��f�4



������OL���HA�E� � Fun���erf�rmance2�isk2Tracking�

Benchmark:�LBMA�������rice��M�U�� �as��f�08/03/2021�
Currency:�U���

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� �0.00�

�Beta�1Y�Week�y� �0.94�

�C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.91�

�Bear�C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.77�

�Bu���C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.83�

����quare��1Y�Week�y� �0.82�

�Tracking�Err�r�1Y�Week�y�Ann� �6.53�

 � �

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.
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� � Fun��A���cati�n�

 
�T�ta��Assets�(mi�) �as��f�08/03/2021

    
���rtf��i���tatistics �as��f�06/30/2021

�%�Of�T�p�Ten�H���ings� �2�2��Avg��rice/Earnings� �2�2�

�Fun��Turn�ver� �16.00��Avg��rice/Cash�F��w� �2�2�

�Me�ian�Mkt�Cap�(M)� �2�2��Avg��rice/�a�es� �2�2�

�Avg�Market�Cap�(mi�)� �2�2��Avg��rice/B��k��ati�� �2�2�

�Avg��v��Yie��� �2�2��� ��

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.
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6 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ม.ิย. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ม.ิย. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.3009 11.7077 10.1200 9.5775 8.8339 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.4556 12.3009 11.7077 10.1200 9.5775 

กองทุน TMBGOLDSRMF -6.87% +5.07% +15.69% +5.66% +17.60% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -0.21% +3.79% +20.07% +5.19% +7.77% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -6.59% +6.76% +16.73% +7.51% +21.43% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 522 427 445 374 306 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 439 522 427 445 374 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 477 465 435 412 320 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -48 +76 -81 +50 +42 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.28% 0.29% 0.52% 0.17% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ +3.86% -6.87% -2.15% +9.23% +1.34% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +6.79% -0.21% +3.56% +10.91% +3.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +4.26% -6.59% -0.28% +12.11% +2.62% 

Note**      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลารสหรัฐ     

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

 

14.80%
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8 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

 ณ วันท่ี 30  มิถุนายน  2564 

 บาท  
สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  382,027,127.92  บาท) 437,428,301.33  
เงินฝากธนาคาร 14,199,570.49  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 395.21  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 25,150.00  
 จากสัญญาอนุพันธ 333,350.00  
รวมสินทรัพย 451,986,767.03  

   

หนีส้นิ   

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 898,156.06  
เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 11,335,889.54  
คาใชจายคางจาย 495,378.65  
หน้ีสินอ่ืน 29,569.86  
รวมหน้ีสิน 12,758,994.11  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ 439,227,772.92  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 383,416,527.69  
บัญชีปรับสมดุล 42,841,567.16  
กําไรสะสม 12,969,678.07  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.4556 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2564   

 38,341,652.5419 หนวย) 439,227,772.92  
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30  มิถุนายน  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 5,058.04 

 รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน 272,236.22 

 รวมรายได 277,294.26 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,781,208.11 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 75,851.15 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 356,807.49 

 รวมคาใชจาย 3,213,866.75 

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธ ิ (2,936,572.49) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 10,647,504.28 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (16,807,806.20) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (28,609,466.16) 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (52,377.32) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (34,822,145.40) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (37,758,717.89) 
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กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 14,199,965.70 3.23% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 14,199,965.70 3.23% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.59% 

 กองทุน SPDR Gold Trust 82,952 437,428,301.33 99.59% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 382,027,127.92 บาท) 437,428,301.33 99.59% 

 ทรัพยสินอ่ืน -10,977,389.54 -2.50% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,423,104.57 -0.32% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 439,227,772.92 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 38,341,652.54 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.4556 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,781.21 0.5885 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 75.85 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 356.81 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,213.87 0.6800 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

 เทากับ 479,533,030.07 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.41% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03% (134,432.54 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลาํดบั ชือ่บรษิทัหลกัทรพัย 

คานายหนา 

(บาท) 

อตัราสวนคานายหนา

แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1. Citigroup Global Markerts Singapore Securities Pte.Ltd. 92,984.98 69.17 

2. Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 41,447.56 30.83 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 134,432.54 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

ไมมี 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


