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วนัที�  3  สงิหาคม 2558 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 
นบัตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถนุายน 2558 ของกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ราคาทองคําในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นขาลง ถึงแม้ในช่วงเดือนแรกราคาทองคําจะได้รับแรงหนุนจาก
การที�ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ที�ประกาศยกเลิกเพดานสําหรับฟรังก์สวิส มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง
ยุโรป และความกงัวลวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศกรีซ ทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้าซื 0อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ดี 
จากภาวะเศรษฐกิจจีนที�นกัลงทนุมีความกังวลว่าจะไม่สามารถโตได้ตามเป้าหมาย ความน่าสนใจในการลงทุนของทองคําจึง
ลดลง เนื�องจากประเทศจีนถือว่าเป็นผู้บริโภคทองคํารายใหญ่ที�สดุในโลก การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนจึงจะกระทบต่ออปุสงค์
ของทองคํา สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที�มีทิศทางแข็งแกร่งมากขึ 0น ทองคําซึ�งถกูใช้เป็นเครื�องมือประกนัความเสี�ยงจาก
ความผนัผวนจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตัวลงจึงได้ถูกลดบทบาทลงไป  ส่งผลให้เงินลงทุนมีทิศทางไหลออกจากสินค้าโภค
ภณัฑ์เข้าสูส่ินทรัพย์เสี�ยงมากขึ 0น ส่งผลให้ภาพรวมแล้วราคาทองคําปรับลดลงนบัตั 0งแต่ต้นปีจาก 1,200.55 ดอลล่าร์ต่อออนซ์
มาปิดที� 1,172.42 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.43 ณ สิ 0นเดือนมิถุนายน 2558 ขณะที�เงินบาทอ่อนค่า
ลงจาก 32.885บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ 0นปี 2557 เป็น 33.76 บาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ 0นเดือนมิถุนายน 2558 

สดุท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 
 
ภาวะการณ์ราคาทองคําประจํารอบ 6 เดอืนที�ผ่านมา 
 ช่วง 6 เดอืนแรกมแีนวโน้มเป็นขาลง ถงึแม้ในช่วงเดือนแรกราคาทองคําจะได้รับแรงหนนุจากการที�ธนาคารกลาง
สวิตเซอร์แลนด์ที�ประกาศยกเลิกเพดานสาํหรับฟรังก์สวสิที�ใช้มานาน 3 ปี ประกอบกบัตลาดหุ้นทั�วโลกแกวง่ตวัผนัผวน จึงมี
แรงกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซื 0อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั นอกจากนี 0 ราคาทองคํายงัคงได้รับแรงหนนุจากสถานการณ์
เศรษฐกิจของยูโรโซนภายหลงัประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) นายมาริโอ ดรากี ประกาศซื 0อพนัธบตัรจํานวน 6 หมื�น
ล้านยูโรต่อเดือน ซึ�งเริ�มต้นในเดือนมีนาคม 2558 ไปจนถึงเดือนกนัยายน 2559 (นบัเป็นระยะเวลา 19 เดือน) โดยวงเงินใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจดงักล่าวมีมลูค่าสงูกว่าที�คาดการณ์ก่อนหน้านี 0ที�ระดบั 5 หมื�นล้านยโูรต่อเดือน ทําให้มีเม็ดเงินจํานวน
มากไหลเข้าสู่ตลาดทองคํามากขึ 0นเช่นกนั อีกทั 0ง สถานการณ์ทางการเมืองของกรีซภายหลงัการเลือกตั 0งที�พรรคไซริซาซึ�งมี
แนวคิดซ้ายจดัที�ต่อต้านมาตรการรัดเข็มขดัเป็นผู้ ได้รับชัยชนะสามารถจดัตั 0งรัฐบาลได้สาํเร็จ จงึมีความกังวลว่ารัฐบาลใหม่
ของกรีซก็อาจจะมีเรื�องขดัแย้งกบัเจ้าหนี 0กลุม่ทรอยก้า ซึ�งประกอบด้วยสหภาพยโุรป (EU) ธนาคารยุโรป (ECB) และกองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) นําไปสู่การงดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ�งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจกรีซเข้าสู่ภาวะ
ล้มละลายและอาจจะออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนในที�สดุ ความกังวลวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้หนุนให้ราคา
ทองคําปรับเพิ�มสงูขึ 0นจากระดบั 1,200 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ไปทดสอบที�ระดบัเกือบ 1,300 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ 

อย่างไรก็ด ี จากภาวะเศรษฐกิจจีนที�นกัลงทนุมีความกังวลว่าจะไม่สามารถโตได้ตามเป้าหมายที�ตั 0งไว้ที�ร้อยละ 7 
ซึ�งนําไปสูก่ารกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายวธีิ เช่น การลดอตัราดอกเบี 0ยนโยบาย การปรับลดสดัส่วนการกนัสํารอง (RRR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น สวนทางกบัภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที�มีทิศทางแขง็แกร่งมากขึ 0น ได้ลดความนา่สนใจในการลงทนุของ
ทองคําลงในฐานะเครื�องมือประกันความเสี�ยงจากความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตัวลง นักวิเคราะห์ได้มีการ
ประเมินกันว่า Fed อาจปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยในเร็วๆนี 0 ในขณะที�ประเทศพฒันาแล้วชั 0นนําอื�นๆกําลงัดําเนินมาตรการเชิง
ผ่อนคลายมากขึ 0น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เมื�อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินแข็งค่าขึ 0นจากการคาดการณ์ดังกล่าว ซึ�งสร้างแรง
กดดันต่อราคาทองคําให้ลดตํ�าลงจากระดบั 1,200 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ โดยปิดที� 1,172.42 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ ณ สิ 0นไตรมาส 
2/2558 คิดเป็นการปรับตวัลดลงนบัตั 0งแตต้่นปีที�ร้อยละ 2.34 ขณะที�เงินบาทออ่นค่าลงจาก 32.885 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 
ณ สิ 0นปี 2557 เป็น 32.76 บาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ 0นเดือนมิถุนายน 2558 
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World Gold Supply and Demand Q1/2015 

 
ที�มา : World Gold Council 
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กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 
ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ ที�มีวัตถุประสงค์คือลงทุนซื 0อหลักทรัพย์ที�ให้

ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทุนในทองคํา โดยในปัจจุบนักองทุนลงทุนในSPDR Gold Trust ซึ�งเป็นกองทุนที�ลงทนุซื 0อ
ทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากับราคาทองคําที�เปลี�ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างไรก็ดีจาก
ตารางอตัราผลตอบแทนของกองทนุในช่วงเวลาต่างๆแสดงให้เห็นว่ากองทนุมผีลตอบแทนที�แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง หรือที�
เรียกวา่มี Tracking Error อยู่เสมอ ทั 0งนี 0เป็นผลมาจากสาเหตหุลกั 3 ประการ คือ 

1. การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนหรือค่าเงินบาทมีการเปลี�ยนแปลง สืบเนื�องจากกองทนุเปิดทหารไทย โกลด ์
ฟันด์เป็นกองทุนที�ลงทุนภายนอกประเทศทําให้ผลตอบแทนที�เกิดขึ 0น ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนที�
เปลี�ยนแปลงไป กลา่วคือถ้าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ 0น อตัราผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุจะได้รับก็จะมีอตัราผลตอบแทนที�
น้อยกว่าเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนสกลุเงินดอลลาห์สหรัฐ และในทางกลบักนัถ้าคา่เงินบาทมีการอ่อนค่าลง อตัรา
ผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุจะได้รับก็จะมีอตัราผลตอบแทนสงูขึ 0น  

2. การที�กองทุน SPDR Gold Trust ให้ผลตอบแทนแตกต่างกับผลตอบแทนของทองคํา ทําให้กองทุนมีอตัรา
ผลตอบแทนที�แตกต่างกบัมลูค่าทองคําที�เปลี�ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนที�แตกต่างจากทองคาํส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการเบี�ยงเบนของราคาซื 0อขายจากมลูค่าที�แท้จริง 

3. การที�กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื�อใช้ในการรองรับการซื 0อขายหน่วยลงทุน ทําให้กองทุนไม่
สามารถนําเงินทั 0งหมดลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้ สง่ผลให้เกิดความแตกตา่งขึ 0นในอตัราผลตอบแทน
ที�ได้รับ ซึ�งโดยทั�วไปปัจจัยนี 0จะมสีดัสว่นค่อนข้างน้อยยกเว้นแตร่อบปีบญัชีที�มีการปรับตวัขึ 0นหรือลงแรง 

 
โดยในรอบบญัชี 6 เดือนที�ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทยโกลด์ ฟันด์มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 0.45 (ดูรายละเอียด

ในตารางผลการดําเนินงานด้านหลัง) 
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ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี9ยวกบัการลงทุนเพื9อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชีตั ?งแต่
วันที9 1 มกราคม 2558 ถงึ 30 มิถุนายน 2558 

ด้วยนโยบายการลงทนุของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ ที�มีวตัถปุระสงค์คือลงทนุซื 0อหลกัทรัพย์ที�ให้ผลตอบแทน
เทียบเท่าการลงทุนในทองคํา โดยในปัจจุบนักองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ�งเป็นกองทุนที�ลงทนุซื 0อทองคําและให้
ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากับราคาทองคําที�เปลี�ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 
การเปลี9ยนแปลงที9เกดิขึ ?นในรอบบัญชทีี9ผ่านมาเมื9อเทียบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื�องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศที�มีวตัถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทนุตรงตามวัตถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 
 
รายงานการลงทุนที9ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี9ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั ?งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี ?ด้วยทรัพย์สินอื9น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ?หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที9 ผู้ออกตราสารแห่งหนี ?หรือ
ลูกหนี ?แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี ?หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี ?ได้ ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด ์ฟันด ์

 

ข้อมลูของกองทุนรวมที9ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ9ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 
โดยมสีาระสาํคญั ดงันี 0 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


























































7 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดครึ�งปีบัญชีสิ %นสุดวันที� 
30 มิ.ย. 
58 

30 ธ.ค. 
57 

30 มิ.ย. 
57 

27 ธ.ค. 
56 

28 มิ.ย. 
56 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 17.0433 18.8071 17.5094 16.9077 22.6127 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย) 16.9667 17.0433 18.8071 17.5094 16.9077 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ -0.45% -9.38% +7.41% +3.56% -25.23% 

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินบาท** 1.35% -8.17% +7.16% +5.60% -26.09% 

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ*** -2.34% -9.55% +9.39% -1.72% -25.44% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 960 1,102 1,105 1,109 1,656 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท) 925 960 1,102 1,105 1,109 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้านบาท) 949 1,011 1,180 1,160 1,454 

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -36 -38 -77 -52 -105 

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี* (Average redemption rate) 0.11% 0.09% 0.26% 0.12% 0.20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ ณ วันที� 30 มิ.ย. 58 

ย้อนหลงั  
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั  
1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแต่จดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี  (31 มี.ค. 58) (31 ธ.ค. 57) (30 มิ.ย. 57) (30 มิ.ย. 55) (2 ธ.ค. 48) 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ +2.21% -0.45% -9.79% -25.57% +69.67% 

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินบาท** +3.30% +1.35% -6.93% -20.51% +91.84% 

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ*** -0.95% -2.34% -11.67% -26.60% +132.67% 

** ข้อมลูจากสมาคมค้าทองคํา 

*** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดชันีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

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

 ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื*อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 60,000.0

 110,000.0

 160,000.0

 210,000.0

 260,000.0

 310,000.0

 360,000.0

 410,000.0

ธ.ค. 48 ก.ค. 50 ก.พ. 52 ก.ย. 53 เม.ย. 55 พ.ย. 56 ม.ิย. 58

กองทนุ

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน 2

เปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100,000 บาท 
ตั %งแต่ 2 ธ.ค. 48 



9 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด ์ฟันด ์

 

 

 

 



10 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

กองทุนเปิด ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 

บาท 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามราคายุติธรรม  (ราคาทนุ  992,661,813.92  บาท) 918,786,077.35 

เงินฝากธนาคาร 6,217,844.68 

ลกูหนี 0 

 จากดอกเบี 0ยค้างรับ 661.49 

 จากการขายหน่วยลงทุน 1,701,686.04 

รวมสินทรัพย์ 926,706,269.56 

หนี ?สิน 

เจ้าหนี 0 

 จากการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 106,839.91 

 จากการรอจดัสรรหน่วย 433,323.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 907,637.83 

หนี 0สินอื�น 53,672.78 

รวมหนี 0สนิ 1,501,473.52 

สินทรัพย์สุทธ ิ 925,204,796.04 

สินทรัพย์สุทธ ิ: 

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 546,362,252.26 

บญัชีปรับสมดุล (221,253,726.07) 

กําไรสะสม 600,096,269.85 

สินทรัพย์สทุธิ (เท่ากบั 16.9667 บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน 

 หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 

 54,530,332.7932  หนว่ย) 925,204,796.04 

 

 



11 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

กองทุนเปิด ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 สิ 0นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี 0ยรับ  10,428.07  

 รายได้อื�น  194,447.44  

 รวมรายได้  204,875.51  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,175,664.67  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  151,035.34  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  411,700.54  

 รวมค่าใช้จ่าย  5,738,400.55  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (5,533,525.04) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุ (4,668,961.01) 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกดิขึ 0นจากเงินลงทนุ 20,582,056.00  

 กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 26,570.16  

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุที�เกิดขึ 0นและที�ยงัไม่เกิดขึ 0น 15,939,665.15  

  

การเพิ9มขึ ?นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 10,406,140.11  

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ SPDR Gold Trust 99.31%

กองทนุ SPDR Gold Trust 242,193.00 918,786,077.35 99.31%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 992,661,813.92 บาท) 918,786,077.35 99.31%

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 6,218,504.82 0.67%

JP Morgan Chase, London 1.35 0.00%

รวมเงนิฝาก 6,218,506.17 0.67%

ทรัพย์สินอื*น 1,701,686.04 0.18%

หนี .สินอื*น (1,501,473.52) -0.16%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 925,204,796.04 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 54,530,332.79 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 16.9668 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2558



13 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

ค่าใช้จ่ายที9เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 ตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 สิ 0นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2558 

  ตั 0งแตว่นัที� 1  ม.ค.  2558  ตั 0งแตว่นัที� 1  ม.ค.  2558 

ค่าใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม  ถึงวนัที� 30 มิ.ย. 2558  ถึงวันที� 30 มิ.ย. 2558 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร้อยละของ 

 หนว่ย : พนับาท มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 5,175.66 0.5500 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 151.04 0.0161 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 411.70 0.0437 

ค่าที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี   ไมมี่  

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไมมี่ 

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  0.00 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั ?งหมด1 5,738.40 0.6098 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื 0อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ 0นจากการซื 0อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2558  
 เทา่กบั  948,828,538.85 บาท 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.03 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการซื ?อขายหลักทรัพย์  (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธ)ิ = 0.00 (35,552.77 บาท) 
 

ตารางแสดงค่านายหน้าซื ?อขายหลักทรัพย์ ตั ?งแต่วันที9 1 มกราคม 2558 ถึงวันที9 30 มิถุนายน 2558 

ลําดบั ชื�อบริษัทหลกัทรัพย์ 
 ค่านายหน้า 
 (บาท) 

อตัราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้าทั 0งหมด 

1. COMMERZBANK 35,552.77 100.00 

 รวมค่านายหน้าทั ?งหมด 35,552.77 100.00 
 



14 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด ์

 

รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบญัชี 2558 (ตั .งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 - 30 มิถนุายน 2558) 

ลําดบั รายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที*เกี*ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที*บริษัทจดัการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 

 ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื9องจากการที9ใช้บริการบุคคลอื9นๆ (Soft Commission) 

  บริษัทที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 COMMERZBANK AG FRANKFURT ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 

 


