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สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 5

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 5

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 5

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 6

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 7
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งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 10
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รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 15

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 15

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 15



 

1 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

วันท่ี  5  กันยายน 2565 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสทสปริง) ขอนําสงรายงานประจํารอบ

ระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร มายัง 

ผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ชวงรอบปท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางผันผวนอยางตอเน่ือง โดยราคาปรับตัวลดลงจาก 1,800 เหรียญสหรัฐ

ในชวงตนเดือนกุมภาพันธกอนท่ีจะมาปดท่ี 1,765 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 คิดเปนรอยละ -1.94  ราคา

ทองคําปรับตัวท่ีสูงสุดในชวงเวลาดังกลาวท่ี 2,070  เหรียญสหรัฐในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 และปรับตัวตUาสุดท่ีราคา 1,680 

เหรียญสหรัฐในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึนในชวงไตรมาสแรกของป 2565 จากภาวะเงินเฟอท่ีพุงสูงข้ึน 

ทําใหทาง Fed ตองปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึน นักลงทุนจึงทยอยนําเงินจากสินทรัพยเสี่ยงมาสูทองคําซึ่งเปนสินทรัพยปลอดภัย 

อยางไรก็ตาม จากสถานการณท่ียืดเยื้อทําใหตลาดมีความกังวลวาอาจเกิด Recession มากข้ึน รวมถึงการแข็งคาของเหรียญ

สหรัฐ สงผลใหราคาทองคําปรับตัวลดลงในชวงไตรมาสท่ีสองและสามของป 2565  

ดัชนี LBMA Gold Price PM ใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.48 ในสกุลเงินบาท ดัชนี LBMA Gold Price PM ให

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.52  ในสกุลดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร ใหผลตอบแทนลดลง 

รอยละ 4.13 

สุดทายน้ี บลจ. อีสทสปริง ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ.อีสทสปริง ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

 

ภาวะราคาทองคําประจํารอบ 6 เดือนท่ีผานมา 

ชวงรอบปท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางผันผวนอยางตอเน่ือง โดยราคาปรับตัวลดลงจาก 1,800 เหรียญสหรัฐ

ในชวงตนเดือนกุมภาพันธกอนท่ีจะมาปดท่ี 1,765 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 คิดเปนรอยละ -1.94 ราคา

ทองคําปรับตัวท่ีสูงสุดในชวงเวลาดังกลาวท่ี 2,070  เหรียญสหรัฐในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 และปรับตัวตUาสุดท่ีราคา 1,680 

เหรียญสหรัฐในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

ในชวงไตรมาสแรกของป 2565 ความตองการทองคําปรับตัวเพ่ิมข้ึน 34% YoY อยูท่ี 1,234 ตัน สูงกวาระดับเฉลีย่ 5 

ป ท่ี 1,039 ตัน โดยหลักๆมาจากการเพ่ิมสัดสวนการถือครองทองคําของกองทุน ETF ซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึน 269ตัน ปจจยัหลักท่ี

ผลักดันราคาทองคําใหสูงข้ึนคือความขัดแยงระหวางรัซเซียและยเูครน ท่ีสงผลใหอัตราเงินเฟอโลกปรับตัวสูงข้ึน สําหรับในชวง

ไตรมาสท่ี 2 ราคาทองคําปรับตัวลงมาจนเกือบแตะระดับของชวงตนปโดยปจจัยหลักท่ีกดดันราคาทองคําไดแก ความตองการ

ทองคําท่ีลดลงของจีน จากมาตรการ Lock down ท่ีเขมขนของรัฐบาล สงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศชะงักในชวงไตรมาสท่ี 2 

รวมถึงการแข็งคาของเหรียญสหรัฐ และการปรับตัวข้ึนอัตราดอกเบ้ียข้ึนอยางตอเน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ 

ในชวงเดือนกรกฏาคม แนวโนมราคาทองคําไดปรับตัวลดลงยางตอเน่ือง โดยปรับตัวลดลง 3.5% ในเดือนเดียว  แมวา

ตัวเลขเงินเฟอสหรัฐในเดือนมิ.ย.จะพุงข้ึน 9.1% สูงสุดในรอบกวา 40 ป สาเหตุหลักมาจากการแข็งคาของเหรียญสหรัฐ และการ

คาดการณวาตัวเลขเงินเฟอไดผานจุดสูงสุดไปแลว สําหรับปจจัยท่ีตองติดตามไดแกมาตรการดอกเบ้ียจากธนาคารสหรัฐ ท่ีได

ประกาศเตรียมข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมอีกในปน้ี โดยทางธนาคารกลางไดแสดงทาทีอยางชัดเจนวาจะไมลังเลในการปรับอัตรา

ดอกเบ้ียข้ึนเพ่ือรับมืออัตราเงินเฟอ และคาดการณวาอัตราเงินเฟอจะยังไมไดลดลงในเร็ววัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

World Gold Demand 2019 

 

 

ที่มา : World Gold Council   



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร  

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร ที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ ให

ผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนซื้อทองคํา

และใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงานอยางไรก็ดีจากตารางอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆแสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนที่แตกตางจากดัชนีอางอิง หรือที่เรียกวามี 

Tracking Error อยูเสมอ ทั้งนี้เปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปดทหารไทย โกลด 

สิงคโปรเปนกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศ ทําใหผลตอบแทนที่เกิดขึ้นไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่นอย

กวาเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาหสหรัฐ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น  

2. การที่กองทุน SPDR Gold Trust ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของทองคํา ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทน

ที่แตกตางกับมูลคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนที่แตกตางจากทองคําสวนใหญเกิดจากคาใชจายในการ

บริหารและการเบี่ยงเบนของราคาซื้อขายจากมูลคาที่แทจริง 

3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพื่อใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได สงผลใหเกิดความแตกตางขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่ง

โดยทั่วไปปจจัยนี้จะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบปบัญชีที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง 

 

โดยในรอบบัญชี 6 เดือน ที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร มีผลตอบแทนรอยละ -4.13 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที ่

 1 กุมภาพันธ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร ที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ ให

ผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนซื้อทองคํา

และใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได(ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

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

2018 3.23 22.08 0.63 20.95 21.20 23.61 22.24 22.14 20.66 2.12 0.34 4.94

2019 2.89 20.61 21.60 20.66 1.76 8.00 0.01 7.91 23.39 2.56 23.21 3.66
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7 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

27 ก.ค. 

65 

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.6175 11.9944 12.1445 12.984 10.6331 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.1378 11.6175 11.9944 12.1445 12.984 

กองทุน TMBGOLDS -4.13% -3.14% -1.24% -6.47% +22.11% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +5.48% -0.35% +7.48% -8.97% +24.39% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -4.52% -1.67% -2.04% -5.15% +24.03% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,143 1,188 1,302 1,326 2,020 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,304 1,143 1,188 1,302 1,326 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท) 1,294 1,138 1,213 1,288 1,436 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท) +226 -8 -94 +59 -1,074 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate) 0.38% 0.23% 0.39% 0.49% 0.95% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2565   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 เม.ย. 65) (31 ม.ค. 65) (30 ก.ค. 64) (31 ก.ค. 62) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร -9.90% -4.13% -7.20% +4.17% +0.96% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -3.59% +5.48% +5.15% +12.87% +3.74% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -10.32% -4.52% -6.17% +6.30% +2.12% 

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    
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กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร  
งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,083,255,738.87  บาท) 1,345,600,401.29 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 29,165,395.54 

ลูกหนี้  
 จากดอกเบี้ย 7,139.90 

 จากการขายเงินลงทุน 10,029,559.56 

 จากการขายหนวยลงทุน 101,791.78 

รวมสินทรัพย 1,384,904,288.07 

หนีส้นิ  
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,305,402.72 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 46,940,520.47 

คาใชจายคางจาย 1,434,198.93 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,070.98 

หนี้สินอื่น 83,388.70 

รวมหนี้สิน 50,764,581.80 

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,334,139,706.27 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,170,619,288.64 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 306,749,786.70 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน (143,229,369.07) 

 สินทรัพยสุทธิ 1,334,139,706.27 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.3968 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (หนวย) 117,061,928.5959 
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กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบีย้ 31,862.18 

 รวมรายได 31,862.18 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 7,555,016.62 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 206,045.89 

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 686,819.67 

 รวมคาใชจาย 8,447,882.18 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (8,416,020.00) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 35,015,597.62 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 65,236,882.21 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (63,820,940.02) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมไดเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (54,720,179.05) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (9,029,688.71) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้ (27,318,327.95) 

  
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (35,734,347.95) 

หัก ภาษีเงินได (4,779.27) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (35,739,127.22) 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 29,172,535.44 2.19% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 29,172,535.44 2.19% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 100.86% 

 SPDR Gold Trust 222,585 1,345,600,401.29 100.86% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 1,083,255,738.87 บาท) 1,345,600,401.29 100.86% 

 ทรัพยสินอื่น -36,809,169.13 -2.76% 

 หนี้สินอื่น -3,824,061.33 -0.29% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,334,139,706.27 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 117,061,928.5959 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.3968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2565/2566 ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2565  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2565 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 7,555.02 0.5885 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 206.05 0.0161 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 686.82 0.0535 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 4.78 0.0004 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 8,452.67 0.6585 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กมุภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

 เทากับ 1,294,414,139.59 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 11.37% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04 ( 479,019.47 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

14 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 กมุภาพนัธ 2565  ถงึวนัที ่31 กรกฏาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1 J.P. Morgan Securities Singapore Private Ltd. 89,891.52 18.77 

2 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 92,754.83 19.36 

3 Citigroup Global Markerts Singapore Securities Pte.Ltd. 158,741.19 33.14 

4 Maybank Securities (Thailand) 82,407.18 17.20 

5 UOB Kay Hian (Singapore) Pte.Ltd. 55,224.75 11.53 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 479,019.47 100.00 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

15 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

สําหรับรอบ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2565/2566 (ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



 

16 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

 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 

 


