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1 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

 

วนัที�  3 มีนาคม 2557 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่าน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี 0ยงชีพ มายังผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 ราคาทองคําในช่วง 1 ปีที�ผ่านมามีการผันผวนอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยหลักมาจากการ
คาดการณ์เกี�ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ นอกจากนี 0ยงัมีการลดปริมาณการถือครองทองคําของกองทนุ 
ETF ทองคําขนาดใหญ่ ตลอดจนความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของจีนและยูโรโซนซึ�งกระทบต่ออุปสงค์ของทองคํา ส่งผลให้
ภาพรวมแล้วราคาทองคําปรับลดลงนบัตั 0งแต่ต้นปีมาปิดที� 1,209.25 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตวัลดลงร้อยละ 27.10 
ณ สิ 0นเดือนธันวาคม 2556 

 
 
สดุท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม

ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื"อการเลี $ยงชีพ 
 
ภาวการณ์ราคาทองคําประจํารอบปีที*ผ่านมา 

ราคาทองคําในช่วง 1 ปีที*ผ่านมาปรับตวัลดลงอย่างมาก โดยลดลงตํ*าสดุอยู่ที* 1,203.25 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ ซึ*งนบัเป็น
การลดลงตํ*าสดุในรอบเกือบ 3 ปี โดยสาเหตหุลกัมาจากกระแสคาดการณ์ของนกัลงทนุในตลาดเกี*ยวกบัแนวทางและช่วงเวลา
ที*ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดขนาดและยตุกิารเข้าซื .อตราสารหนี .ในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายหลงั
เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื.นตวัอย่างต่อเนื*องได้ สง่ผลให้อตัราดอกเบี .ยที*แท้จริงของสหรัฐฯเปลี*ยนทิศทางเป็นขาขึ .น ปัจจัยดงักล่าวเป็น
ปัจจยัลบที*สาํคญัต่อการลงทนุในทองคําซึ*งเป็นสนิทรัพย์ที*ไม่สร้างกระแสเงินสดและทําให้นกัลงทุนเทขายทองคําออกมาอย่าง
ต่อเนื*องนบัตั .งแต่ต้นปี  

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นของครึ*งปีหลงั ราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐที*เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ซึ*ง
นกัลงทนุคาดว่าข้อมลูดงักลา่วยงัไม่เพียงพอที*จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดขนาดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจลงในปีนี . นอกจากนี .ราคานํ .ามนัยงัคงเป็นอีกปัจจยัหนึ*งที*กระตุ้นราคาทองคาํให้สงูขึ .น จากจากความกังวลจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในอียิปต์ ลิเบีย และซีเรีย อีกทั .งธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจยกเลกิการควบคมุอตัราดอกเบี .ยเงินกู้  
และเปิดทางให้สถาบนัการเงินสามารถกําหนดอัตราดอกเบี .ยได้ด้วยตนเองสง่ผลให้นกัลงทนุมีมมุมองที*ดีขึ .น ซึ*งช่วยหนนุอุป
สงค์ทองคําในตลาด ส่งผลให้ราคาทองคําสามารถขึ .นไปเหนอื 1,400.00 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ได้ในช่วงปลายเดือนสงิหาคม 2556 

ปัจจัยด้านการคาดการณ์เกี*ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ ผลกัดนัให้ตลาดทองแกว่งตวัอย่างผัน
ผวนในทิศทางขาลงในช่วงครึ*งปีหลงัของปี 2556 เนื*องจากนกัลงทนุไม่แน่ใจช่วงเวลาที* Fed  ใช้ในการปรับลดขนาด QE ลง 
ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาเรื*องการปรับขึ .นเพดานหนี .ของสหรัฐฯ ที*ส่งผลให้เกิดการหยดุดําเนินการชั*วคราวของหน่วยราชการ
บางสว่น ซึ*งอาจนําไปสูก่ารลดความน่าเชื*อถือถ้าสหรัฐฯ ยงัไม่มีข้อสรุปในการในการผา่นแผนงบประมาณ  แตห่ลงัจากที*สหรัฐ
สามารถบรรลขุ้อตกลงเบื .องต้นดงักลา่วโดยจะยืดกําหนดเส้นตายเพดานหนี .ไปถึงวนัที* 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และให้เงินสนบัสนนุ
แก่หน่วยงานราชการไปจนกระทั*ง 15 มกราคม 2557 ประกอบกับตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในช่วงหลงัปรับตัวในทิศทาง
ที*ดขีึ .น ส่งผลให้นกัลงทนุให้นํ .าหนกัมมุมองที*ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะลดขนาดการเข้าซื .อพนัธบตัรในระยะเวลาอนัใกล้ 
ประกอบกบักองทนุ SPDR Gold Trust ซึ*งเป็นกองทนุ ETF ทองคําที*ใหญ่ที*สดุในโลก เปิดเผยว่า สดัส่วนการถือครอทองคําตํ*า
กว่าระดบั 900 ตนั เป็นครั .งแรกในรอบกว่า 4 ปี นบัตั .งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ ของปี 2552 ทําให้เกิดแนวโน้มเชิงลบตอ่ทิศทางของ
ราคาทองคํา จนกระทั*งช่วงปลายปี 2556 ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยดชันีราคา
บ้านเดี*ยวปรับตวัขึ .นในอตัราที*สงูที*สดุนบัตั .งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2549 ข้อมลูยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของ
สหรัฐฯ ดีดตัวขึ .น ขณะที*จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ลดลงอย่างมาก ทําให้คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ของ Fed ตดัสินใจลงมติในการประชุม เห็นพ้องให้ปรับลดวงเงินในการซื .อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และหลกัทรัพย์ที*
ได้รับการคํ .าประกันจากสญัญาจํานอง (MBS) โดยปรับลดลง 1 หมื*นล้านดอลลาร์ สูร่ะดบั 7.5 หมื*นล้านดอลลาร์ต่อเดือนใน
การประชมุวนัที* 17-18 ธันวาคม 2556 สง่ผลให้ราคาทองคําปรับลดลงมาปิดที* 1,209.25 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตวั
ลดลงร้อยละ 27.10 ณ สิ .นเดือนธันวาคม 2556 

 



3 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ 
ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ ที*มีวัตถุประสงค์คือลงทุนซื .อ

หลกัทรัพย์ที*ให้ผลตอบแทนเทยีบเท่าการลงทนุในทองคํา โดยในปัจจบุนักองทนุลงทนุใน SPDR Gold Trust ซึ*งเป็นกองทนุ
ที*ลงทุนซื .อทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับราคาทองคําที*เปลี*ยนแปลงหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
อย่างไรก็ดีจากตารางอตัราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่ากองทนุมีผลตอบแทนที*แตกต่างจาก
ดชันีอ้างอิง หรือที*เรียกว่ามี Tracking Error อยู่เสมอ ทั .งนี .เป็นผลมาจากสาเหตหุลกั 2 ประการ คือ 
1. การที*กองทนุ SPDR Gold Trust ให้ผลตอบแทนแตกต่างกบัผลตอบแทนของทองคํา ทําให้กองทุนมีอตัราผลตอบแทน

ที*แตกต่างกับมูลค่าทองคําที*เปลี*ยนแปลงไป ทั .งนี .โดยทั*วไปผลตอบแทนที*แตกต่างจากทองคําส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการเบี*ยงเบนของราคาซื .อขายจากมลูค่าที*แท้จริง อย่างไรก็ตามราคาของกองทนุ SPDR 

Gold Trust ที*มีการซื .อ/ขายในตลาดบางแห่ง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์อาจเกิดเหตกุารณ์ที*ราคาปิด ณ ขณะใด

ขณะหนึ*งแตกต่างไปจากราคาทองคําได้เนื*องจากสภาพคลอ่งในการซื .อขายไม่เพียงพอ  

2. การที*กองทนุมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทนุเพื*อใช้ในการรองรับการซื .อขายหน่วยลงทุน ทําให้กองทุนไม่สามารถนํา

เงินทั .งหมดลงทนุในกองทุน SPDR Gold Trust ได้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างขึ .นในอตัราผลตอบแทนที*ได้รับ ซึ*ง

โดยทั*วไปปัจจัยนี .จะมีสดัส่วนค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่รอบบญัชีที*มีการปรับตวัขึ .นหรือลงแรง 

โดยในช่วงรอบบญัชีที*ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ ให้ผลตอบแทนในสกลุเงิน
บาทลดลงร้อยละ 26.27 

 
ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ 

 

ช่วงเวลา 3 เดือน 
 กองทุนเปิดทหารไทย  
 โกลด์ สิงคโปร์ 
 เพื*อการเลี .ยงชีพ 

Gold London AM 
Fixing 

ไตรมาสที* 1 สิ .นสดุ 29 มี.ค. 56 -3.72% -3.39% 

ไตรมาสที* 2 สิ .นสดุ 28 มิ.ย. 56 -24.42% -24.91% 

ไตรมาสที* 3 สิ .นสดุ 30 ก.ย. 56 11.32% 11.01% 

ไตรมาสที* 4 สิ .นสดุ 27 ธ.ค. 56 -8.97% -9.47% 
 

 
 
 



4 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี"ยวกบัการลงทุนเพื"อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชีตั $งแต่
วันที" 1 มกราคม 2556 ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2556 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ ที*มีวตัถุประสงค์คือลงทุนซื .อ
หลกัทรัพย์ที*ให้ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทนุในทองคํา โดยในปัจจบุนักองทุนลงทนุในSPDR Gold Trust ซึ*งเป็นกองทนุที*
ลงทนุซื .อทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากับราคาทองคําที*เปลี*ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

 

การเปลี"ยนแปลงที"เกดิขึ $นในรอบบัญชทีี"ผ่านมาเมื"อเทียบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 
เนื*องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศที*มีวตัถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทนุตรงตามวัตถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที*ตลอดเวลา การเปลี*ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี*ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั  

  
 

รายงานการลงทุนที"ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี"ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั $งการดาํเนินการแก้ไข 
ไม่มี 

 

 

ข้อมูลการดาํเนินการรับชาํระหนี $ด้วยทรัพย์สินอื"น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี $หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที" ผู้ออกตราสารแห่งหนี $หรือ
ลูกหนี $แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี $หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี $ได้(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ข้อมูลทั
วไปของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี  ยงชีพ 

 
 เพื�อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื�อการเลี 0ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเพื�อสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ ส่วนที�เหลือลงทนุใน
หลกัทรัพย์อื�นใดที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 
นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมทองคําแบบทั�วไป 
 
รายละเอียด  : 
 กองทุนเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุต่างประเทศที�มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ  เพื�อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที�ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคาํให้มากที�สดุ 
 กลยุทธ์การลงทุนของกองทนุจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive Investment Strategy)  โดยกองทนุจะ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทนุที�ลงทนุในทองคาํแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี�ยในรอบบญัชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ ทั 0งนี 0 กองทนุดงักลา่วจัดตั 0งและจดัการโดย World Gold Trust 
Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหากําไรที�จดัตั 0งขึ 0นตามกฎหมายของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทนุ SPDR Gold Trust ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นวิยอร์ก ญี�ปุ่ น ฮ่องกง และสงิคโปร์ ซึ�งบริษัทจดัการจะทาํการซื 0อขายในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศสงิคโปร์ ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงการซื 0อขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว เป็นตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศอื�นนอกเหนือจากประเทศสงิคโปร์ในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 
ทั 0งนี 0 ลกัษณะของทองคําแท่งที�กองทนุหลกัลงทนุ  มีลกัษณะดงันี 0 
 1. ทองคําแทง่ทั 0งหมดที�กองทนุ SPDR Gold Trust ลงทนุจะต้องมคีวามบริสทุธิhอย่างน้อย 995 สว่นใน 1,000 สว่น 
(99.5%) หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที�กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกําหนดในการสง่
มอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จดัให้มีหนว่ยงานอสิระ ซึ�งปัจจบุนั ได้แก ่
Inspectorate International Limited เพื�อทําหน้าที�ออกใบรับรองในการตรวจสอบนํ 0าหนกัและความบริสทุธิhของทองคาํแทง่ 
เป็นประจําปีละ 2 ครั 0ง 
 2. เป็นกองทุน ETFซึ�งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ซึ�งมีราคาเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลาย 
 3. การคาํนวณมลูค่า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา London Gold PM fixing ซึ�งจะประกาศใน
เวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 อนึ�ง  ในกรณีที�กองทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้ หรือในกรณีที�บริษัทจดัการเหน็ว่าการ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุน SPDR Gold Trust ไมเ่หมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทนุ SPDR Gold Trust มีผลตอบแทนตํ�า
กวา่ และ/หรือ แตกต่างจากผลตอบแทนของทองคําแทง่ Gold Bullion และ/หรือ กองทนุอื�นๆ ที�มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียง
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กนัอย่างมีนยัสําคญั หรือติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรือกองทนุ SPDR Gold Trust ได้มีการประกาศเลิกกองทุน เป็นต้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนาํเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอื�นที�เน้นลงทนุในทองคําแท่ง (Gold Bullion) โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  ในการพจิารณาลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศนั 0น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนที�จะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอื�น 

 อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทนุในกองทนุอื�นใดที�มีนโยบายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุเพื�อเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทนุ หรือยกเลิกกองทนุได้ 

 ในสภาวการณ์ปกติ กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม แต่
ทั 0งนี 0  กองทุนอาจไม่สามารถดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที�ระบุไว้ในโครงการ  หากสภาวะการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทนุต่างประเทศไม่ปกติ หรือไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยั
พิบตัิหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชั�วคราว เป็นต้น หรือเพื�อรอ
การลงทุน ทั 0งนี 0 กองทนุจะทํารายงานการลงทนุที�ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนด พร้อมทั 0งเหตผุล และจัดส่งมายงั
สํานกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที�กําหนด 
 อย่างไรก็ตาม การดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที�ระบไุว้ข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลา 30 
วนันบัแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกโครงการและ/หรือในช่วงที�ผู้
ลงทนุทําการสั�งซื 0อ หรือขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนมาก ซึ�งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ 

 ส่วนที�เหลอืบริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี 0ในประเทศที�มีอายขุองสญัญา หรืออายขุองตราสารตํ�า
กว่า 1 ปี โดยวตัถปุระสงค์สาํรองไว้ เพื�อการดาํเนนิงาน หรือรอการลงทนุ เพื�อสภาพคลอ่ง  และบริษัทจดัการจะลงทนุในเงิน
ฝากต่างประเทศ ทั 0งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั 0งลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
กองทนุอาจจะเข้าทาํสญัญาซื 0อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้ จดัการกองทุน รวมทั 0งอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื 0อโดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  
อย่างไรก็ตาม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลกัทรัพย์ที�
ไม่มีการซื 0อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี 0ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัที�สามารถลงทนุได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนี 0ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที"สาํคัญ 

งวดปีบัญชีสิ $นสุดวนัที" 27 ธ.ค. 56 28 ธ.ค. 55 30 ธ.ค. 54** 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 12.2753 12.4690 9.9784 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย) 9.0510 12.2753 12.4690 

กองทุน TMBGOLDSRMF -26.27% -1.55% +12.65% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกุลเงินบาท) -26.59% +2.15% +7.18% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ) -21.75% +5.35% +4.41% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  338   194   19  

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  263   338   194  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  297   243   72  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +18  +148  +181  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.10% 0.15% 0.28% 

* เป็นสดัส่วนของมลูค่าขายคนืและสบัเปลี*ยนออกต่อมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ย 

** จาก 7 ก.พ. 54 ถึง 30 มิ.ย. 54 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื"อการเลี $ยงชีพ ณ วันที" 27 ธันวาคม 2556 
ย้อนหลงั 
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
6 เดือน 

ย้อนหลงั 
1 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี  (30 ก.ย. 56) (30 มิ.ย. 56) (31 ธ.ค. 55) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ -8.97% +1.33% -26.27% -9.49% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกลุเงินบาท) -9.12% +1.15% -26.59% -8.55% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ) -4.91% +6.49% -21.75% -3.91% 

หมายเหต ุ : เอกสารวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี .ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
 

   

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี  ยงชีพ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี 0ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วย งบดุล และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ  
งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ 0นสดุวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สําคัญ
และหมายเหตเุรื�องอื�นๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี 0โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ 0นอยูก่บัดลุยพนิิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผู้ สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกองทุน เพื�อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อว ัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้ บริหารใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ 0นโดยผู้บริหาร รวมทั 0งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี 0แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี 0ยงชีพ ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญัสาํหรับปี
สิ 0นสดุวนัเดยีวกัน โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
(นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์)   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพฯ 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทนุ 337,109,755.69 บาท

ในปี 2556 และ 336,946,233.83 บาท ในปี 2555) 3, 8, 9, 10 267,747,735.82 338,440,644.67 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6, 10 7,594,243.76 20,611,662.93

ลูกหนี 0

จากดอกเบี 0ย 10 844.59 3,291.78

จากการขายหน่วยลงทนุ 141,225.00 220,400.00 

ลูกหนี 0จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10 364,654.86 773,858.24 

ลูกหนี 0อื�น 2,800.00 - 

รวมสินทรัพย์ 275,851,504.03 360,049,857.62

หนี 0สิน

เจ้าหนี 0

จากการซื 0อเงินลงทุน 10 3,274,561.43 22,220,225.25 

จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน 799,460.18 273,137.57 

จากการขายหน่วยลงทนุรอจดัสรร 10,000.00 104,000.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 328,260.79 377,233.20 

เจ้าหนี 0จากสญัญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10 12,135,660.57 34,950.00 

เจ้าหนี 0อื�น - 11,338.00 

หนี 0สินอื�น 16,307.89 18,106.75 

รวมหนี 0สิน 16,564,250.86 23,038,990.77

สินทรัพย์สุทธิ 259,287,253.17 337,010,866.85

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 290,224,478.28 275,035,255.80

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล 53,733,113.89 51,701,502.04

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนินงาน 4 (84,670,339.00) 10,274,109.01

สินทรัพย์สุทธิ 259,287,253.17 337,010,866.85

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.9340 12.2533

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วันสิ 0นปี (หน่วย) 29,022,447.7673 27,503,525.5449 

บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี 0 
 
 
 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ นสุดวันที
  31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบี 0ย 26,923.86 26,944.43 

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื 0อขายหน่วยลงทุน 227,257.44 818,027.51 

รายได้อื�น 181,796.50 - 

รวมรายได้ 435,977.80 844,971.94 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 3,492,063.50 2,855,642.31 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 95,238.17 77,880.98 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 317,460.31 259,603.86 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 46,000.00 45,900.00 

ค่าใช้จ่ายอื�น 10,065.56 10,658.42 

รวมค่าใช้จ่าย 3,960,827.54 3,249,685.57

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (3,524,849.74) (2,404,713.63)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน (10,605,015.81) 1,233,860.35

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน (70,856,430.71) (15,428,648.12)

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ์ 2,551,762.20 9,464,601.80

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ์ 9, 10 (12,509,913.95) 3,445,132.04

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ 0นและที�ยังไม่เกิดขึ 0น (91,419,598.27) (1,285,053.93)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (94,944,448.01) (3,689,767.56)

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556

2556 2555

การเพิ�มขึ 0น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

ขาดทนุสุทธิจากการลงทนุ (3,524,849.74) (2,404,713.63)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน (10,605,015.81) 1,233,860.35

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน (70,856,430.71) (15,428,648.12)

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ์ 2,551,762.20 9,464,601.80

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ์ (12,509,913.95) 3,445,132.04

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (94,944,448.01) (3,689,767.56)

การเพิ�มขึ 0น(ลดลง)ของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก - - 

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 93,935,561.76 236,910,096.51 

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื 0อคืนในระหว่างปี (76,714,727.43) (90,339,616.01)

การเพิ�มขึ 0นสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 17,220,834.33 146,570,480.50

การเพิ�มขึ 0น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (77,723,613.68) 142,880,712.94

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 337,010,866.85 194,130,153.91 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 259,287,253.17 337,010,866.85

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

(มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 27,503,525.5449 15,569,555.0967 

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 8,770,002.0116  19,229,502.6314 

หกั  : หน่วยลงทุนที�รับซื 0อคืนในระหว่างปี (7,251,079.7892) (7,295,532.1832)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 29,022,447.7673 27,503,525.5449 

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ นสุดวันที
  31 ธันวาคม 2556

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (94,944,448.01) (3,689,767.56)

ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซื 0อเงินลงทุน (65,823,850.26) (192,808,781.60)

การขายเงินลงทุน 55,055,312.59 31,160,281.23 

การ(เพิ�มขึ 0น)ลดลงในลูกหนี 0จากดอกเบี 0ย 2,447.19 (1,401.39)

การลดลงในลูกหนี 0จากการขายหน่วยลงทุน 79,175.00 1,429,541.08

การเพิ�มขึ 0นในลูกหนี 0อื�น (2,800.00) - 

การลดลงในเจ้าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทุน (18,948,454.07) (1,698,984.45)

การเพิ�มขึ 0นในเจ้าหนี 0จากการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุน 526,322.61 56,225.07

การลดลงในเจ้าหนี 0จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร (94,000.00) (2,000.00)

การเพิ�มขึ 0น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (48,972.41) 190,966.48

การลดลงในเจ้าหนี 0อื�น (11,338.00) - 

การเพิ�มขึ 0น(ลดลง)ในหนี 0สินอื�น (1,798.86) 10,716.22

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน 10,605,015.81 (1,233,860.35)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน 70,856,430.71 15,428,648.12

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ์ 12,509,913.95 (3,445,132.04)

กําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (20,914.36) (3,563.70)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (30,261,958.11) (154,607,112.89)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก - - 

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 93,935,561.76 236,910,096.51 

การรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (76,714,727.43) (90,339,616.01)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,220,834.33 146,570,480.50

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (13,041,123.78) (8,036,632.39)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 20,611,662.93 28,659,032.35 

กระทบยอดรายการกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 23,704.61 (10,737.03)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 7,594,243.76 20,611,662.93

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2556

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนทองคําแท่ง

SPDR Gold Trust* 70,510 267,747,735.82 100.00

รวมเงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 267,747,735.82 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 337,109,755.69 บาท) 267,747,735.82 100.00

* กองทนุ SPDR Gold Trust เป็นกองทุนที�ลงทุนในทองคําแท่ง ซึ�งจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น 

ฮ่องกง และสิงคโปร์

ชื�อหลักทรัพย์

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2555

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนทองคําแท่ง

SPDR Gold Trust* 68,680 338,440,644.67 100.00

รวมเงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 338,440,644.67 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 336,946,233.83 บาท) 338,440,644.67 100.00

* กองทนุ SPDR Gold Trust เป็นกองทุนที�ลงทุนในทองคําแท่ง ซึ�งจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น 

ฮ่องกง และสิงคโปร์

ชื�อหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี ยงชีพ

ข้อมูลทางการเงินที
สําคัญ

สําหรับปีสิ นสุดวันที
  31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2554 ****
ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก -  -  10.0000  
มลูค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.2533  12.4685  -  
รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ * (0.1243) (0.1217) (0.0457)
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน ** (0.3706) 0.0898 0.2195
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากเงินลงทุน ** (2.4763) (1.1226) 2.9878
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ ์** 0.0891 0.6886 (0.2153)
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ 0นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.4372) 0.2507 (0.4778)

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทุนทั 0งสิ 0น (3.3193) (0.2152) 2.4685
มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 8.9340  12.2533  12.4685  

อตัราส่วนของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (32.00) (1.52) 19.41

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ
มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 259,287  337,011  194,130  
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 1.33 1.34 1.24
อัตราสว่นของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธถัิวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (1.19) (0.99) (0.38)
อัตราสว่นของการซื 0อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) *** 40.74 92.31 281.78
ข้อมลูเพิ�มเติม

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแล้วถวัเฉลี�ยระหว่างปี

** ข้อมลูต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที�เกิดขึ 0น

ในระหว่างงวดเนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื 0อขายหน่วยลงทุนนั 0นขึ 0นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงิน และการซื 0อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื 0อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง

ซึ�งไม่รวมถงึการซื 0อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื 0อคืน

**** ข้อมลูทางการเงินที�สําคัญสําหรับงวด 2554 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื�น  ๆได้เนื�องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั 0นกว่าหนึ�งปี

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื
อการเลี  ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ  นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื
อการเลี  ยงชีพ 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี 0ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2554 มีจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้ จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งไม่กําหนดระยะเวลาสิ 0นสดุของกองทนุ โดยมีนโยบายการลงทนุ
ในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที�ลงทนุในทองคําแท่ง) ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น ฮ่องกง และสงิคโปร์ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
ทั 0งนี 0กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซื 0อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี 0จัดทําขึ 0นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที�รับรองทั�วไปของประเทศไทย นอกจากนี 0งบการเงินได้จดัทําขึ 0นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กําหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง “การบญัชีสําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทนุได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั 0นเพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินที�ไม่คุ้ นเคยกบัภาษาไทย 
กองทนุได้จัดทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ 0นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที�ออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัตอ่ไปนี 0 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางบญัชี ซึ�งมผีล
บงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี 0 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชี สําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผ ลก ระ ท บ จ า ก ก า ร เ ปลี� ย น แ ปล ง ข อ ง อัต รา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เ กี� ย ว ข้ อ ง อ ย่า ง เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง กับ กิ จ ก รร ม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�
ไม่ได้คิดค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 34/2555 แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี�ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

กองทนุยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี 0 

ก) มาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2557 
ดงัตอ่ไปนี 0 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล 
หรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย 
และการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี 0สนิที�เกิดขึ 0นจากการรื 0อถอน 

การบรูณะและหนี 0สินที�มีลกัษณะคล้ายคลงึกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สทิธิในส่วนได้เสยีจากกองทนุการรื 0อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจงูใจที�ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมนิเนื 0อหาสญัญาเช่าที�ทําขึ 0นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2559 ดงัต่อไปนี 0 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที
สาํคญั 

การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที�กองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงินลงทนุ
ประกอบด้วยรายจ่ายซื 0อเงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั 0งสิ 0นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั 0น 

- เงินลงทนุในหน่วยลงทนุที�เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคาซื 0อขายครั 0งลา่สดุของ
วนัที�วดัค่าเงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากการปรับมลูค่าของเงินลงทุนให้เป็นมลูค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ณ 
วนัที�วดัค่าเงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหน่ายใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 0าหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบี 0ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

รายได้อื�นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�จําหน่ายเงินลงทนุ 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัเกิดรายการ สนิทรัพย์และหนี 0สนิที�เป็น
เงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิ 0นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั 0น และสญัญาอนพุนัธ์ ณ วนัที�เกิด
รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิ 0นปี กําไรหรือขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากสญัญาอนพุนัธ์ที�ยงัไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสญัญาอนุพนัธ์ ณ 
วนัสิ 0นปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนพุนัธ์ที�มีอายคุงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลกูหนี 0
หรือเจ้าหนี 0จากสญัญาอนพุนัธ์ในงบดลุ 

กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 
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การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั 0งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี 0สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลู
เกี�ยวกบัสนิทรัพย์และหนี 0สินที�อาจเกิดขึ 0น ซึ�งผลที�เกิดขึ 0นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที�ประมาณไว้   

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2556  2555 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  (2,681,506.34)  (276,792.71) 

กําไรสทุธิที�เกิดขึ 0นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  2,476,911.47  1,243,051.12 

กําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ 0นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  1,494,410.84  16,923,058.96 

กําไร(ขาดทุน)สทุธิที�เกิดขึ 0นจากสญัญาอนุพนัธ์สะสม     

 (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  8,245,384.80  (1,219,217.00) 

กําไร(ขาดทุน)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจากสญัญาอนพุันธ์สะสม     

 (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  738,908.24  (2,706,223.80) 

กําไรสะสมต้นปี  10,274,109.01  13,963,876.57 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี 0 

ค่าใช้จ่าย  อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะคํานวณเป็นรายวัน 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 

 

 



23 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

 บาท  อตัราดอกเบี 0ย (%) 

 2556 2555  2556 2555 

เงินสด      

เงินสดที�ดแูลโดย DBS VICKERS –      

เพื�อการซื 0อขายหลกัทรัพย์ใน      

ต่างประเทศ - 10,982,248.62  - - 

เงินฝากธนาคาร        

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 7,594,243.76  9,629,414.31  1.25, 0.50, 0.10  1.75, 0.62, 0.10

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,594,243.76  20,611,662.93     

 

7. รายการธุรกิจกบักิจการที
เกี
ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหว่างกันที�สําคญักับบริษัทจัดการและกิจการอื�นซึ�งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกบับริษัทจัดการและกองทุน รายการที�สําคญัดังกล่าวสําหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงัตอ่ไปนี 0 

 บาท  

 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  3,492,063.50   2,855,642.31  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี 0ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  317,460.31   259,603.86  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี 0ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)     

ซื 0อเงินตราตา่งประเทศ 1,800,752,271.60   2,433,195,297.50  ตามที�ระบใุนสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 1,742,613,376.00  2,387,161,475.90  ตามที�ระบใุนสญัญา 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทนุมียอดคงเหลอืที�มสีาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี 0 

 บาท 

 2556  2555 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย  260,630.01   305,690.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  23,693.59   27,790.00 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)    

ลกูหนี 0จากสญัญาอนพุนัธ์  99,212.00   720,128.60 

เจ้าหนี 0จากสญัญาอนพุนัธ์  4,920,643.00   34,950.00 

8. ข้อมูลเกี
ยวกบัการซื  อขายเงนิลงทุน  

กองทนุได้ซื 0อขายเงินลงทนุสําหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั�วสญัญาใช้เงินเป็นจํานวน
เงิน 120.88 ล้านบาท (ปี 2555: จํานวนเงิน 223.97 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.74 (ปี 2555: ร้อยละ 
92.31) ต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี 

9. ตราสารอนุพันธ์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทนุมีสญัญาอนพุนัธ์คงเหลอืดงันี 0 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 สญัญาซื 0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 8.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื�อ
แลกเปลี�ยนกบัเงินจํานวน 256.79 ล้านบาท และเงินจํานวน 11.81 ล้านบาท เพื�อแลกเปลี�ยนกับเงินจํานวน 0.37 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 10.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื�อ
แลกเปลี�ยนกบัเงินจํานวน 318.40 ล้านบาท 

10. การเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเครื
องมือทางการเงิน 

กองทนุไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือ
การค้า 

มลูค่ายุติธรรม 

เนื�องจากสินทรัพย์และหนี 0สนิทางการเงินของกองทุน ณ วันที�ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั 0นอีกทั 0ง
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดที�แสดงมลูค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาที�ซื 0อขายกันใน
ตลาด ดงันั 0นกองทนุเชื�อว่ามลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี 0สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจาก
มลูค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 
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ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 0ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 0ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี 0อาจจะเพิ�มขึ 0นหรือลดลง เมื�ออตัราดอกเบี 0ยในท้องตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี 0ยในท้องตลาดเพิ�มสงูขึ 0น ราคาตราสารหนี 0จะลดลง และหากอตัราดอกเบี 0ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี 0จะมีราคาเพิ�มสงูขึ 0น ยิ�งตราสารหนี 0มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี 0นั 0นก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี 0ยมากขึ 0นเท่านั 0น  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

กองทนุมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที�ระบไุว้ในเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากกองทนุมีลกูหนี 0  อย่างไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั 0น กองทนุจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี 0 

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทนุมีบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 0 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2556  2555 

เงินลงทนุ (มลูค่ายุติธรรม) 8,148,135.60  11,054,732.80 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 74,894.01  389,219.73 

ลกูหนี 0จากดอกเบี 0ย 1.46  0.59 

เจ้าหนี 0จากการซื 0อเงินลงทนุ 99,651.90  725,795.37 

กองทุนได้ทําธุรกรรมซื 0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อคุ้มครองความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินลงทนุ
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทนุมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทนุหน่วยลงทนุต่างประเทศที�ลงทุนในทองคําแท่ง ซึ�งผลตอบแทนของ
เงินลงทนุดังกล่าวขึ 0นอยู่กับความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก โดยขึ 0นอยู่กับอปุสงค์และอุปทานของราคา
ทองคําในขณะนั 0น และอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื�องจากทรัพย์สนิที�กองทนุ ถือ
ครอง เป็นทรัพย์สินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั 0น หากเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งคา่ขึ 0น ผู้ถือหนว่ยลงทนุก็
จะได้รับประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาออ่นค่าลง ผู้ ถือหน่วยลงทุนก็จะขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงของกองทนุ 

กองทนุมีความเสี�ยงหลกั ดงันี 0 

- ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาทองคํา 
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- ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

- ความเสี�ยงที�ราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุ SPDR Gold Trust อาจแตกต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน 

- ความเสี�ยงที�ค่าบริหารกองทนุ SPDR Gold Trust จะเพิ�มขึ 0น 

- ความเสี�ยงที�เกิดจากการจํากัดความรับผิดชอบของผู้ รักษาทรัพย์สนิ 

- ความเสี�ยงที�กองทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้อีกตอ่ไป 

- ความเสี�ยงจากการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (Derivative) 

11. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี 0ได้รับการอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงินต้นและ มลูค่าหลกัทรัพย์ % of NAV

จํานวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ SPDR Gold Trust 70,510 267,747,735.82 103.26%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 267,747,735.82 103.26%

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 7,595,088.35 2.93%

บริษัท DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd (3,274,561.43) -1.26%

รวมเงนิฝากธนาคาร 4,320,526.92 1.67%

รวมเงนิลงทุน 272,068,262.74 104.93%

ทรัพย์สินอื"น (11,629,780.71) -4.49%

หนี$สิน (1,151,228.86) -0.44%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 259,287,253.17 100.00%

จาํนวนหน่วยลงทุน 29,022,447.77

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วย 8.9340

ข้อมลูรายละเอียดการลงทนุ

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ

ณ วันที* 31 ธนัวาคม 2556
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ เพื�อการเลี 0ยงชีพ 

สําหรับระยะเวลา1 ปีของรอบปีบญัชี  2556 ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 สิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีบญัชี 2555 ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 สิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

 

  
ตั 0งแตว่นัที� 

 1  ม.ค.  2556 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  ม.ค.  2555 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  ม.ค.  2556 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  ม.ค.  2555 

ค่าใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ถึงวนัที�  

31 ธ.ค. 2556 
 ถึงวนัที�  

31 ธ.ค. 2555 
 ถึงวนัที� 

 31 ธ.ค. 2556 
 ถึงวนัที� 

 31 ธ.ค. 2555 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

  หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 3,492.06 2,855.64 1.1770 1.1738 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 95.24 77.88 0.0321 0.0320 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 317.46 259.60 0.1070 0.1067 

 ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 46.00 45.90 0.0155 0.0189 

ค่าที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี   ไม่มี   ไม่มี   ไม่มี  

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ 10.07 5.81 0.0034 0.0024 

รวมค่าใช้จ่ายทั  งหมด1 3,960.83 3,244.83 1.3350 1.3338 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื 0อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ 0นจากการซื 0อขายหลกัทรัพย์ 
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2556  
 เท่ากบั 296,694,406.45 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2555  
 เท่ากบั 242,616,050.84 บาท 
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รายงานรายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้องที*มีการทําธุรกรรมกบักองทนุเปิด ทหารไทย โกล์ด สิงคโปร์ เพื*อการเลี .ยงชีพ 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556 (ตั .งแตว่นัที* 1 มกราคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2556) 

ลําดบั รายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที*เกี*ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที*บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที* website ของ บลจ. ที* http://www.tmbam.com/v4/th/about-us-corporate-governance.php หรือที* website ของ 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที* http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml 
 

รายชื"อผู้จัดการกองทุน 

ลําดับ ชื*อ-สกลุ 

1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพิพฒัน์ พิศณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทติุยะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตติหล้า 
5 
6 
7 
8 
9 

 นายผดุง ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นางสาวพรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล 
 นายณัฏฐะ มหทัธนา  

 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที" 27 ธันวาคม 2556 
 ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื"องจากการที"กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื"อการเลี $ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื"น 
 (Soft Commission) 

 บริษัทที*ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที*ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
 (ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ 
 

เพื*อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 

 


