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1 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

วนัที�  2 เมษายน 2557 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั /งแตว่นัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทกุท่าน 
 
 ราคาทองคําในช่วง 1 ปีที�ผ่านมามีการผนัผวนอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยหลกัมาจากการ
คาดการณ์เกี�ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ นอกจากนี /ยังมีการลดปริมาณการถือครองทองคําของ
กองทุน ETF ทองคําขนาดใหญ่ ตลอดจนความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของจีนและยโูรโซนซึ�งกระทบต่ออปุสงค์ของทองคํา 
สง่ผลให้ภาพรวมแล้วราคาทองคําปรับลดลงนบัตั /งแต่ต้นปีมาปิดที� 1,246.50 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตวัลดลง
ร้อยละ 25.56 ณ สิ /นเดือนมกราคม 2557 

 
 
สดุท้ายนี / บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทุน

รวมของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 
 
ภาวการณ์ราคาทองคําประจํารอบปีที�ผา่นมา 

ราคาทองคําในช่วง 1 ปีที�ผา่นมาปรับตวัลดลงอย่างมาก โดยสาเหตหุลกัมาจากกระแสคาดการณ์ของนกัลงทนุ
ในตลาดเกี�ยวกับแนวทางและช่วงเวลาที�ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดขนาดและยติุการเข้าซื /อตราสารหนี /ใน
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายหลงัเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื/นตวัอย่างต่อเนื�องได้ สง่ผลให้อตัราดอกเบี /ยที�แท้จริง
ของสหรัฐฯเปลี�ยนทิศทางเป็นขาขึ /น ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัลบที�สาํคญัตอ่การลงทนุในทองคําซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ไม่สร้าง
กระแสเงินสดและทําให้นกัลงทนุเทขายทองคําออกมาอยา่งตอ่เนื�องนบัตั /งแต่ต้นปี  

อยา่งไรก็ดี ในช่วงต้นของครึ�งปีหลงั ราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐที�เป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง 
ซึ�งนกัลงทนุคาดว่าข้อมลูดงักลา่วยงัไม่เพียงพอที�จะเป็นปัจจัยสนบัสนนุให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดขนาด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงในปีนี / นอกจากนี /ราคานํ /ามนัยงัคงเป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�กระตุ้นราคาทองคําให้สงูขึ /น จากจาก
ความกงัวลจากสถานการณ์ความไม่สงบในอียิปต์ ลิเบีย และซีเรีย อีกทั /งธนาคารกลางจีนได้ตดัสินใจยกเลิกการควบคมุ
อตัราดอกเบี /ยเงินกู้  และเปิดทางให้สถาบนัการเงินสามารถกําหนดอตัราดอกเบี /ยได้ด้วยตนเองสง่ผลให้นกัลงทนุมีมมุมอง
ที�ดีขึ /น ซึ�งช่วยหนนุอปุสงค์ทองคําในตลาด สง่ผลให้ราคาทองคําสามารถขึ /นไปเหนือ 1,400.00 ดอลลา่ร์ตอ่ออนซ์ได้ในช่วง
ปลายเดือนสงิหาคม 2556 

ปัจจยัด้านการคาดการณ์เกี�ยวกบัมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ ผลกัดนัให้ตลาดทองแกว่งตวัอย่าง
ผนัผวนในทิศทางขาลงในช่วงครึ�งปีหลงัของปี 2556 เนื�องจากนกัลงทนุไม่แน่ใจช่วงเวลาที� Fed  ใช้ในการปรับลดขนาด 
QE ลง ถึงแม้วา่จะมีประเด็นปัญหาเรื�องการปรับขึ /นเพดานหนี /ของสหรัฐฯ ที�สง่ผลให้เกิดการหยดุดําเนินการชั�วคราวของ
หนว่ยราชการบางสว่น ซึ�งอาจนําไปสูก่ารลดความน่าเชื�อถือถ้าสหรัฐฯ ยงัไม่มีข้อสรุปในการในการผ่านแผนงบประมาณ 
แต่หลงัจากที�สหรัฐสามารถบรรลขุ้อตกลงเบื /องต้นดงักลา่วโดยจะยืดกําหนดเส้นตายเพดานหนี /ไปถึงวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 
2557 และให้เงินสนบัสนุนแก่หน่วยงานราชการไปจนกระทั�ง 15 มกราคม 2557 ประกอบกับตวัเลขทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯในช่วงหลงัปรับตวัในทิศทางที�ดีขึ /น สง่ผลให้นกัลงทนุให้นํ /าหนกัมมุมองที�ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะลดขนาด
การเข้าซื /อพนัธบตัรในระยะเวลาอนัใกล้ ประกอบกบักองทนุ SPDR Gold Trust ซึ�งเป็นกองทนุ ETF ทองคําที�ใหญ่ที�สดุใน
โลก เปิดเผยว่า สดัส่วนการถือครอทองคําตํ�ากว่าระดบั 900 ตนั เป็นครั /งแรกในรอบกว่า 4 ปี นบัตั /งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 
ของปี 2552 ทําให้เกิดแนวโน้มเชิงลบต่อทิศทางของราคาทองคํา จนกระทั�งช่วงปลายปี 2556 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยดัชนีราคาบ้านเดี�ยวปรับตัวขึ /นในอัตราที�สูงที�สุดนับตั /งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ 2549 ข้อมลูยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐฯ ดีดตวัขึ /น ขณะที�จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการ
ว่างงานใหม่ลดลงอย่างมาก ทําให้คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed ตดัสนิใจลงมตใินการประชมุ 
เห็นพ้องให้ปรับลดวงเงินในการซื /อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และหลกัทรัพย์ที�ได้รับการคํ /าประกนัจากสญัญาจํานอง (MBS) 
โดยปรับลดลง 1 หมื�นล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 7.5 หมื�นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในการประชุมวนัที� 17-18 ธันวาคม 2556 
สง่ผลให้ราคาทองคําปรับลดลงมาปิดที� 1,246.50 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตวัลดลงร้อยละ 25.56 ณ สิ /นเดือน
มกราคม 2557 

 
 

 



3 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 
ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ที�มีวัตถุประสงค์คือลงทุนซื /อหลกัทรัพย์ที�ให้

ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทนุในทองคํา โดยในปัจจบุนักองทนุลงทนุใน SPDR Gold Trust ซึ�งเป็นกองทนุที�ลงทนุซื /อ
ทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทนุเทา่กบัราคาทองคําที�เปลี�ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อย่างไรก็ดี
จากตารางอตัราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่ากองทนุมีผลตอบแทนที�แตกต่างจากดชันี
อ้างอิง หรือที�เรียกวา่มี Tracking Error อยูเ่สมอ ทั /งนี /เป็นผลมาจากสาเหตหุลกั 2 ประการ คือ  
1. การที�กองทุน SPDR Gold Trust ให้ผลตอบแทนแตกต่างกับผลตอบแทนของทองคํา ทําให้กองทุนมีอัตรา

ผลตอบแทนที�แตกต่างกบัมลูค่าทองคําที�เปลี�ยนแปลงไป ทั /งนี /โดยทั�วไปผลตอบแทนที�แตกต่างจากทองคําส่วน

ใหญ่เกิดจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารและการเบี�ยงเบนของราคาซื /อขายจากมลูคา่ที�แท้จริง อยา่งไรก็ตามราคาของ

กองทุน SPDR Gold Trust ที�มีการซื /อ/ขายในตลาดบางแห่ง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์อาจเกิดเหตกุารณ์ที�

ราคาปิด ณ ขณะใดขณะหนึ�งแตกตา่งไปจากราคาทองคําได้เนื�องจากสภาพคลอ่งในการซื /อขายไมเ่พียงพอ  

2. การที�กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื�อใช้ในการรองรับการซื /อขายหน่วยลงทุน ทําให้กองทุนไม่

สามารถนําเงินทั /งหมดลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้ สง่ผลให้เกิดความแตกต่างขึ /นในอตัราผลตอบแทน

ที�ได้รับ ซึ�งโดยทั�วไปปัจจยันี /จะมีสดัสว่นคอ่นข้างน้อยยกเว้นแตร่อบบญัชีที�มีการปรับตวัขึ /นหรือลงแรง 

 
โดยในช่วงรอบบัญชีที�ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินบาทลดลง 

ร้อยละ  23.86 
 

ผลตอบแทนของกองทนุในช่วงเวลาต่างๆ 
 

ช่วงเวลา 3 เดือน 
 กองทนุเปิดทหารไทย  

โกลด์ สงิคโปร์ 
Gold London AM 

Fixing 
ไตรมาสที� 1 สิ /นสดุ 30 เม.ย. 56 -11.95% -12.05% 

ไตรมาสที� 2 สิ /นสดุ 31 ก.ค. 56 -9.20% -9.59% 
ไตรมาสที� 3 สิ /นสดุ 31 ต.ค. 56 0.22% 0.17% 
ไตรมาสที� 4 สิ /นสดุ 31 ม.ค. 57 -4.98% -6.54% 

 
 
 
 
 
 
 



4 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกับการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชี
ตั )งแต่วันที$ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถงึวันที$ 31 มกราคม 2557 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ที�มีวตัถุประสงค์คือลงทนุซื /อหลกัทรัพย์ที�ให้
ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทุนในทองคํา โดยในปัจจุบนักองทุนลงทุนในSPDR Gold Trust ซึ�งเป็นกองทนุที�ลงทนุซื /อ
ทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากบัราคาทองคําที�เปลี�ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 
 
การเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ )นในรอบบัญชีที$ ผ่านมาเมื$อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื�องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศที�มีวตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุตรงตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในรอบแต่
ละปีบญัชี จึงไมมี่การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั )งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

 
ข้อมูลการดาํเนินการรับชาํระหนี )ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี )หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี )หรือ
ลูกหนี )แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี )หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี )ได้(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ข้อมูลทั
วไปของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 
เพื*อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคํา โดยจะลงทนุ

ในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศโดยเฉลี*ยในรอบบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน 
สว่นที*เหลอืลงทนุในหลกัทรัพย์อื*นใดที*ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 
นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมทองคําแบบทั*วไป 
 
รายละเอียด  : 

กองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศที*มวีตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุตรง
ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน เพื*อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที*ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคําให้มาก
ที*สดุ 

กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุจะใช้นโยบายในการบริหารเชงิรับ(Passive Investment Strategy)  โดยกองทนุจะ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust (เป็นกองทนุที*ลงทนุในทองคําแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี*ยในรอบ
บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ ทั .งนี . กองทนุดงักลา่วจดัตั .งและจดัการโดย World Gold 
Trust Services, LLC ที*ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ*งเป็นองค์กรที*ไมแ่สวงหากําไรที*จดัตั .งขึ .นตามกฎหมาย
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทนุ SPDR Gold Trust 
ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญี*ปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ*งบริษัทจดัการจะทําการซื .อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศสงิคโปร์ ทั .งนี . บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี*ยนแปลงการซื .อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว เป็น
ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอื*นนอกเหนือจากประเทศสงิคโปร์ในภายหลงัก็ได้ โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

ทั .งนี . ลกัษณะของทองคําแทง่ที*กองทนุหลกัลงทนุ  มีลกัษณะดงันี . 
1. ทองคําแทง่ทั .งหมดที*กองทนุ SPDR Gold Trust ลงทนุจะต้องมีความบริสทุธิiอยา่งน้อย 995 สว่นใน 1,000 

สว่น (99.5%) หรือสอดคล้องกบัมาตรฐานที*กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกําหนด
ในการสง่มอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จดัให้มีหนว่ยงานอิสระ ซึ*ง
ปัจจบุนั ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื*อทําหน้าที*ออกใบรับรองในการตรวจสอบนํ .าหนกัและความ
บริสทุธิiของทองคําแทง่ เป็นประจําปีละ 2 ครั .ง 

2.เป็นกองทนุ ETFซึ*งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึ*งมีราคาเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลาย 
3. การคํานวณมลูคา่ NAV ของ กองทนุ SPDR Gold Trust จะใช้ราคา London Gold PM fixing ซึ*งจะประกาศ

ในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 อนึ*ง  ในกรณีที*กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้ หรือในกรณีที*บริษัทจดัการเห็นวา่
การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทนุ SPDR Gold Trust มี
ผลตอบแทนตํ*ากวา่ และ/หรือ แตกตา่งจากผลตอบแทนของทองคําแทง่ Gold Bullion และ/หรือ กองทนุอื*นๆ ที*มีนโยบาย
การลงทนุใกล้เคียงกนัอย่างมีนยัสําคญั หรือตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือกองทนุ SPDR Gold Trust ได้มีการประกาศ
เลกิกองทนุ เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที*จะนาํเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื*นที*เน้นลงทนุในทองคําแทง่ 
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(Gold Bullion) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  ในการพจิารณาลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ
นั .น บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั ทั .งนี . บริษัทจดัการจะมีหนงัสอืแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนที*จะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื*น 

อย่างไรก็ตามหากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทนุในกองทนุอื*นใดที*มีนโยบายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
โครงการ  บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื*อเปลี*ยนแปลงนโยบายการลงทนุ หรือยกเลกิกองทนุได้ 

ในสภาวการณ์ปกต ิกองทนุจะลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
แตท่ั .งนี .  กองทนุอาจไมส่ามารถดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที*ระบไุว้ในโครงการ  หากสภาวะการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน 
เกิดภยัพิบติัหรือเหตกุารณ์ไม่ปกติ มีการเปลี*ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชั*วคราว เป็นต้น 
หรือเพื*อรอการลงทนุ ทั .งนี . กองทนุจะทํารายงานการลงทนุที*ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที*กําหนด พร้อมทั .งเหตุผล 
และจดัสง่มายงัสาํนกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที*กําหนด 

อย่างไรก็ตาม การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที*ระบุไว้ข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิโครงการและ/
หรือในช่วงที*ผู้ลงทนุทําการสั*งซื .อ หรือขายคืน หรือสบัเปลี*ยนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนมาก ซึ*งมีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัทําการ 

สว่นที*เหลอืบริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี .ในประเทศที*มีอายขุองสญัญา หรืออายขุองตราสาร
ตํ*ากวา่ 1 ปี โดยวตัถปุระสงค์สาํรองไว้ เพื*อการดําเนินงาน หรือรอการลงทนุ เพื*อสภาพคลอ่ง  และบริษัทจดัการจะลงทุน
ในเงินฝากตา่งประเทศ ทั .งในรูปเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ รวมทั .งลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื*น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื*นตามที*คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

กองทนุอาจจะเข้าทาํสญัญาซื .อขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื*อป้องกนัความเสี*ยงในอตัรา
แลกเปลี*ยนเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินจิของผู้จดัการกองทนุ รวมทั .งอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ 
ธุรกรรมการซื .อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที*สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

อย่างไรก็ตาม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที*มีลกัษณะของสญัญาซื .อขายลว่งหน้าแฝง (Structure Notes) 
รวมถงึหลกัทรัพย์ที*ไมมี่การซื .อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี .ที*มีอนัดบัความนา่เชื*อถือตํ*ากวา่ระดบัที*สามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี .ที*ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื*อถือ (Unrated) 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงนิที
สาํคัญ 
  

งวดปีบัญชีสิ &นสุดวันที
 
31 ม.ค. 
57 

31 ม.ค. 
56 

31 ม.ค. 
55 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 12.4958 12.8258 9.9827 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย) 9.5139 12.4958 12.8258 

กองทนุ TMBGOLDS -23.86% -2.57% 7.40% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกลุเงินบาท) -17.54% -6.93% 11.72% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน (สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ) -25.56% -3.65% 7.70% 

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  2,890   2,393   430  

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  2,023   2,890   2,393  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ยระหวา่งงวดปี (ล้านบาท)  2,256   2,694   1,354  

มลูคา่ซื .อขายสทุธิรวมระหวา่งงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -200  +521  +2,189  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหวา่งงวดปี* (Average redemption rate) 0.24% 0.44% 1.24% 

* เป็นสดัสว่นของมลูคา่ขายคืนและสบัเปลี*ยนออกตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ย 
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 บาท 

 
 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ณ วันที
 31 มกราคม 2557 
 ย้อนหลงั 

3 เดือน 
ย้อนหลงั 
6 เดือน 

ย้อนหลงั 
1 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (31 ต.ค. 56) (31 ก.ค. 56) (31 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 54) 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ -4.98% -4.76% -23.86% -4.70% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า  
 ตลาดลอนดอน (สกลุเงินบาท) 

 
-0.80% -1.33% -17.54% -0.47% 

ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า  
 ตลาดลอนดอน (สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ) 

 
-6.54% -6.38% -25.56% -7.46% 

 

หมายเหต ุ : ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี .ได้จดัทําข ึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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Gold Index (USD) 
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10 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ซึ�งประกอบด้วย งบดลุ และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 และงบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ งบ
กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สาํคญัสาํหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�
สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�นๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี /โดยถกูต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํา
งบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลอืกใช้ขึ /นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจาก
การแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผู้ สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบ
การเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกองทุน เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อ
วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกองทนุ การตรวจสอบรวมถงึ การประเมนิ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ /นโดย
ผู้บริหาร รวมทั /งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี /แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ณ วนัที� 31 
มกราคม 2557 และผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที�
สําคญัสําหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
(นายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพฯ 12 มีนาคม 2557 
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หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทนุ 2,449,745,934.32 บาท

ในปี 2557 และ 2,922,066,142.77 บาทในปี 2556) 3, 7, 8, 10 2,063,999,433.08 2,844,355,348.03 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6, 10 14,412,030.75 41,945,457.52 

ลูกหนี /

จากดอกเบี /ย 10 16,990.16 53,005.47 

จากการขายเงินลงทนุ 10 5,058,436.49 - 

จากการขายหน่วยลงทนุ - 121,481.00 

ลูกหนี /จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 7, 9, 10 3,153,530.52 37,524,008.43 

รวมสินทรัพย์ 2,086,640,421.00 2,923,999,300.45

หนี /สิน

เจ้าหนี /

จากการซื /อเงินลงทุน 10 - 19,961,690.87 

จากการรับซื /อคืนหน่วยลงทุน 11,432,433.83 10,177,712.83 

จากการขายหน่วยลงทนุรอจดัสรร 71,070.00 - 

เจ้าหนี /จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10 49,846,007.86 665,220.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 2,267,273.10 3,183,654.17 

เจ้าหนี /อื�น 7 16,065.00 - 

หนี /สินอื�น 123,560.01 169,586.63 

รวมหนี /สิน 63,756,409.80 34,157,864.50

สินทรัพย์สุทธิ 2,022,884,011.20 2,889,841,435.95

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 2,126,239,214.78 2,312,644,295.84

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ 343,593,890.30 359,783,139.86

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนินงาน 4 (446,949,093.88) 217,414,000.25

สินทรัพย์สุทธิ 2,022,884,011.20 2,889,841,435.95

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.5139 12.4958

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั /งหมด ณ วันสิ /นปี (หน่วย) 212,623,921.4246 231,264,429.5510 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

งบดุล

ณ วันที$ 31 มกราคม 2557

บาท



13 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี / 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบี /ย 185,307.64 456,161.85 

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื /อขายหน่วยลงทุน 2,891,492.60 15,354,901.24 

รวมรายได้ 3,076,800.24 15,811,063.09 

ค่าใช้จา่ย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 26,553,185.00 31,711,394.31 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 724,177.75 864,856.20 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 2,413,926.05 2,882,854.01 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 81,200.00 81,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื�น 36,571.05 37,989.40 

รวมค่าใช้จา่ย 29,809,059.85 35,578,093.92

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (26,732,259.61) (19,767,030.83)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (181,100,433.67) 63,221,143.65

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (308,035,706.50) (209,899,266.89)

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพันธ์ (65,451,989.75) 167,722,743.30

ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพันธ์ 9, 10 (83,551,265.77) (9,702,030.47)

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 508,561.17 (25,752.64)

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ /นและที�ยังไม่เกิดขึ /น (637,630,834.52) 11,316,836.95

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (664,363,094.13) (8,450,193.88)

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับปีสิ)นสุดวันที$  31 มกราคม 2557

บาท
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2557 2556

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

ขาดทนุสุทธิจากการลงทุน (26,732,259.61) (19,767,030.83)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (181,100,433.67) 63,221,143.65

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (308,035,706.50) (209,899,266.89)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพนัธ์ (65,451,989.75) 167,722,743.30

ขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพันธ์ (83,551,265.77) (9,702,030.47)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 508,561.17 (25,752.64)

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (664,363,094.13) (8,450,193.88)

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

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 1,147,106,584.15 3,324,019,836.90 

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื /อคืนในระหว่างปี (1,349,700,914.77) (2,818,934,818.80)

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)สุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน (202,594,330.62) 505,085,018.10

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (866,957,424.75) 496,634,824.22

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,889,841,435.95 2,393,206,611.73 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 2,022,884,011.20 2,889,841,435.95

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

(มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 231,264,429.5510 186,592,887.3290 

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 109,111,749.2692 266,968,803.5939 

หกั  : หน่วยลงทุนที�รับซื /อคืนในระหว่างปี (127,752,257.3956) (222,297,261.3719)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 212,623,921.4246 231,264,429.5510 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

หน่วย

บาท

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ)นสุดวันที$  31 มกราคม 2557
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2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (664,363,094.13) (8,450,193.88)

ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซื /อเงินลงทุน (651,240,746.25) (2,380,977,791.02)

การขายเงินลงทนุ 942,460,521.03 1,706,905,540.53 

การลดลงในลูกหนี /จากดอกเบี /ย 36,015.31 6,750.16

การ(เพิ�มขึ /น)ลดลงในลูกหนี /จากการขายเงินลงทุน (5,042,351.22) 113,824,599.85

การลดลงในลูกหนี /จากการขายหน่วยลงทุน 121,481.00 1,016,108.33

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในเจ้าหนี /จากการซื /อเงินลงทุน (19,961,690.87) 19,982,449.42

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในเจ้าหนี /จากการรับซื /อคืนหนว่ยลงทุน 1,254,721.00 (102,422,126.47)

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในเจ้าหนี /จากการขายหน่วยลงทนุรอจัดสรร 71,070.00 (26,000.00)

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (916,381.07) 481,446.06

การเพิ�มขึ /นในเจ้าหนี /อื�น 16,065.00 - 

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในหนี /สินอื�น (46,026.62) 24,473.95

รายการ(กําไร)ขาดทุนสทุธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน 181,100,433.67 (63,221,143.65)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน 308,035,706.50 209,899,266.89

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพนัธ์ 83,551,265.77 9,702,030.47

(กําไร)ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ /นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (28,250.84) 1,320,900.80

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 175,048,738.28 (491,933,688.56)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี 1,147,106,584.15 3,324,019,836.90 

การรับซื /อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,349,700,914.77) (2,818,934,818.80)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (202,594,330.62) 505,085,018.10

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ /น(ลดลง)สุทธิ (27,545,592.34) 13,151,329.54

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 41,945,457.52 28,832,000.63 

กระทบยอดรายการกําไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี�ยน

ของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 12,165.57 (37,872.65)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 14,412,030.75 41,945,457.52

บาท

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ)นสุดวันที$ 31 มกราคม 2557

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 
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ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศ

กองทนุทองคําแท่ง

SPDR Gold Trust* 513,620 2,063,999,433.08 100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศ 2,063,999,433.08 100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,449,745,934.32 บาท) 2,063,999,433.08 100.00

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

ฮอ่งกง และสิงคโปร์

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที$ 31 มกราคม 2557

ชื�อหลักทรัพย์

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทนุทองคําแท่ง

SPDR Gold Trust* 588,480 2,844,355,348.03 100.00

รวมเงนิลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศ 2,844,355,348.03 100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,922,066,142.77 บาท) 2,844,355,348.03 100.00

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

ฮอ่งกง และสิงคโปร์

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที$ 31 มกราคม 2556

ชื�อหลักทรัพย์
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2557 2556 2555****

ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ต่อหนว่ย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก - - 10.0000 

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.4958 12.8258 - 

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ

รายได้(ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธิ * (0.1228) (0.0909) 0.0349

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน ** (0.8121) (1.3357) 1.2520

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน ** (1.3812) 4.4347 1.6622

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.2935) (3.5436) (0.7084)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.3746) 0.2050 0.5855

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยน 0.0023 0.0005 (0.0004)

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทุนทั /งสิ /น (2.9819) (0.3300) 2.8258

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 9.5139 12.4958 12.8258 

อตัราส่วนของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (29.45) (0.31) 16.68

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 2,022,884 2,889,841 2,393,207 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.32 1.32 1.30

อตัราส่วนของรายได้(ขาดทนุ)จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (1.18) (0.73) 0.29

อัตราส่วนของการซื /อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) *** 70.64 151.76 368.42

ข้อมูลเพิ�มเติม

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแล้วถัวเฉลี�ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที�เกิดขึ /น

ในระหว่างปี เนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื /อขายหน่วยลงทุนนั /นขึ /นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัyวสัญญาใช้เงิน และการซื /อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื /อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง

ซึ�งไม่รวมถึงการซื /อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื /อคืน

**** ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญสําหรับงวด 2555 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื�นๆ ได้เนื�องจาก มีรอบระยะเวลาบญัชีสั /นกว่าหนึ�งปี

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

ข้อมูลทางการเงินที$สําคัญ

สําหรับปีสิ)นสุดวันที$  31 มกราคม 2557

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ )นสุดวนัที$ 31 มกราคม 2557 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกร
ไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ทรัพย์สนิและเงินฝากธนาคารของกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซื /อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งไมกํ่าหนดระยะเวลาสิ /นสดุของกองทนุ โดยมีนโยบายการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทั /งนี /กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซื /อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทนุมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี /จดัทําขึ /นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื�อให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปของประเทศไทย นอกจากนี /งบการเงินได้จดัทําขึ /นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กําหนด
ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทุนสําหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2556 ได้จัดประเภทรายการใหมเ่พื�อให้สอดคล้องกบังบ
การเงินสาํหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2557 

งบการเงินของกองทนุได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจดัทํางบการเงินดงักลา่วเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดงันั /นเพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินที�ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาไทย กองทนุได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ /นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัที�ออกและปรับปรุงใหม ่
ดงัตอ่ไปนี / 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ�ง
มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปนี / 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เปลี�ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เ กี� ย ว ข้องอย่า ง เฉพาะ เจาะจงกับ กิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�
ไมไ่ด้คิดคา่เสื�อมราคาที�ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 34/2555 แนวปฏิบัติทางบญัชีเกี�ยวกับการโอนและการรับ
โอนสนิทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ แตย่งัไมมี่ผลบงัคบัใช้ 

กองทนุยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี / 

ก)  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี / 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลก ระทบจากกา ร เปลี� ย นแปลงของอัต รา
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที� ถือไว้เพื�อขายและการ

ดําเนินงานที�ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี /สินที�เกิดขึ /นจากการรื /อถอน 

การบรูณะ และหนี /สนิที�มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื /อถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้ เช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื /อหาสญัญาเช่าที�ทําขึ /นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
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ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี / 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที$สาํคัญ 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที�กองทนุมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทนุของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื /อเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั /งสิ /นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั /น 

- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุที�เสนอขายในตา่งประเทศ แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมโดยใช้ราคาซื /อขายครั /งลา่สดุ
ของวนัที�วดัค่าเงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ /นจากการปรับมลูค่าของเงินลงทุนให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน 
ณ วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ /าหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบี /ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

รายได้อื�นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�จําหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ แปลงคา่เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี /สินที�
เป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิ /นปีแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั /น และสญัญาอนพุนัธ์ ณ 
วนัที�เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิ /นปี กําไรหรือขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ /นจากสญัญาอนพุนัธ์ที�ยงัไมค่รบกําหนด คํานวณโดยปรับสญัญาอนพุนัธ์ 
ณ วนัสิ /นปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนพุนัธ์ที�มีอายคุงเหลอืเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมใน
ลกูหนี /หรือเจ้าหนี /จากสญัญาอนพุนัธ์ในงบดลุ 

กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 
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การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั /งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี /สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการ
เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัสนิทรัพย์และหนี /สนิที�อาจเกิดขึ /น ซึ�งผลที�เกิดขึ /นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที�ประมาณไว้ 

4. กําไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2557  2556 

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  (15,850,101.66) 
  

3,916,929.17  

กําไรสทุธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  162,789,422.75   99,568,279.10  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ /นจากเงินลงทนุสะสม 

 (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  (77,710,794.74)  

 

132,188,472.15  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ /นจากสญัญาอนพุนัธ์สะสม 

 (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  111,389,499.70 

 

(56,333,243.60) 

กําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ /นจากสญัญาอนพุนัธ์สะสม 

 (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  36,858,788.43  

 

46,560,818.90  

ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี�ยนสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 54)  
 

(62,814.23) 
  

(37,061.59) 

กําไรสะสมต้นปี  217,414,000.25  225,864,194.13 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี / 

ค่าใช้จา่ย  อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.10 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.20 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

ค่าใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้นจะคํานวณเป็นรายวนั 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 และ 2556 เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย 
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 บาท  อตัราดอกเบี /ย (%) 

 2557 2556  2557 2556 

เงินสด      

เงินสดที�ดแูลโดย DBS VICKERS -        

เพื�อการซื /อขายหลกัทรัพย์ใน        

ต่างประเทศ -  19,961,690.87  -  - 

เงินฝากธนาคาร        

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 14,412,030.75  21,983,766.65   1.25, 0.50, 0.10  1.75, 0.62, 0.10

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,412,030.75  41,945,457.52     

7. รายการธุรกิจกับกิจการที$เกี$ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที�สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื�นซึ�งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษัทจดัการและกองทนุ รายการที�สําคญัดงักล่าวสําหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2557 
และ 2556 มีดงัต่อไปนี / 

 บาท  

 2557  2556  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 26,553,185.00  31,711,394.31  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี /ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,413,926.05  2,882,854.01  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี /ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)     

ซื /อเงินตราตา่งประเทศ  15,131,833,985.00   27,658,076,150.90   ตามที�ระบใุนสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ  14,834,980,003.20   29,690,466,866.40  ตามที�ระบใุนสญัญา 

 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทนุมียอดคงเหลอืที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี / 

 บาท 

 2557  2556 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย  2,012,523.71  2,855,691.74 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 182,956.78  259,608.39 
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ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ลกูหนี /จากสญัญาอนพุนัธ์ 478,731.00  32,434,547.60  

เจ้าหนี /จากสญัญาอนพุนัธ์  9,906,815.00   - 

เจ้าหนี /อื�น  16,065.00  - 

8. ข้อมูลเกี$ยวกับการซื )อขายเงนิลงทุน  

กองทุนได้ซื /อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัyวสญัญาใช้เงินเป็น
จํานวนเงิน 1,593.70 ล้านบาท (ปี 2556: จํานวนเงิน 4,087.88 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 70.64 (ปี 
2556:     ร้อยละ 151.76) ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

9. ตราสารอนุพันธ์ 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทนุมีสญัญาอนพุนัธ์คงเหลอืดงันี / 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 สญัญาซื /อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 61.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เพื�อแลกเปลี�ยนกบัเงินจํานวน 1,972.06 ล้านบาท และเงินจํานวน 56.88 ล้านบาท เพื�อแลกเปลี�ยนกบัเงินจํานวน
1.80     ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2556 สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 89.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เพื�อแลกเปลี�ยนกบัเงินจํานวน 2,712.95 ล้านบาท 

10. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื$องมือทางการเงิน 

กองทนุไมมี่นโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือ
การค้า 

มูลค่ายตุิธรรม 

เนื�องจากสนิทรัพย์และหนี /สินทางการเงินของกองทนุ ณ วนัที�ในงบการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั /นอีก
ทั /งสินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดที�แสดงมลูค่ายติุธรรม โดยถือตามราคาที�ซื /อขาย
กนัในตลาด ดงันั /นกองทนุเชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี /สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุตธิรรมอย่างมีสาระสําคญั 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี /ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี /ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี /อาจจะเพิ�มขึ /นหรือลดลง เมื�ออตัราดอกเบี /ยในท้องตลาด
มีการเปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี /ยในท้องตลาดเพิ�มสงูขึ /น ราคาตราสารหนี /จะลดลง และหากอตัรา
ดอกเบี /ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี /จะมีราคาเพิ�มสงูขึ /น ยิ�งตราสารหนี /มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสาร
หนี /นั /นก็จะมีความออ่นไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี /ยมากขึ /นเทา่นั /น  
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ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ 

กองทุนมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที�ระบุไว้ในเครื�องมือทาง
การเงิน เนื�องจากกองทนุมีลกูหนี / อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั /น 
กองทนุจึงไมค่าดว่าจะได้รับความเสยีหายจากการเก็บหนี / 

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทนุมีบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี / 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2557  2556 

เงินลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม) 62,507,554.00  95,416,147.20 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  112,141.41  718,144.51 

ลกูหนี /จากดอกเบี /ย 20.00  4.02 

ลกูหนี /จากการขายเงินลงทุน  153,193.11   - 

เจ้าหนี /จากการซื /อเงินลงทนุ  -  669,630.69 

กองทุนได้ทําธุรกรรมซื /อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อคุ้มครองความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
ลงทุนที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทนุมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทนุหนว่ยลงทนุต่างประเทศที�ลงทนุในทองคําแท่ง ซึ�งผลตอบแทน
ของเงินลงทนุดงักลา่วขึ /นอยู่กบัความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก โดยขึ /นอยู่กบัอปุสงค์และอปุทานของ
ราคาทองคําในขณะนั /น และอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื�องจากทรัพย์สินที�กองทนุถือ
ครอง เป็นทรัพย์สินในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ดงันั /น หากเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ /น ผู้ ถือหน่วยลงทนุก็จะ
ได้รับประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ผู้ ถือหน่วยลงทุนก็จะขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงของกองทุน 

กองทนุมีความเสี�ยงหลกั ดงันี / 

- ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาทองคํา 

- ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

- ความเสี�ยงที�ราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 

- ความเสี�ยงที�คา่บริหารกองทนุต่างประเทศจะเพิ�มขึ /น 

- ความเสี�ยงที�เกิดจากการจํากดัความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สิน 
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- ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�กองทนุไม่สามารถลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ได้อีกต่อไป 

- ความเสี�ยงจากการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื /อขายลว่งหน้า (Derivative) 

11. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี /ได้รับการอนมุติัให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2557 
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จํานวนเงินต้นและ มลูค่าหลักทรัพย์ % of NAV

จํานวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทนุต่างประเทศ

กองทนุ SPDR Gold Trust 513,620 2,063,999,433.08 102.03%

รวมหน่วยลงทนุต่างประเทศ 2,063,999,433.08 102.03%

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 14,429,020.91 0.71%

บริษัท DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd 5,058,436.49 0.25%

รวมเงนิฝากธนาคาร 19,487,457.40 0.96%

รวมเงนิลงทนุ 2,083,486,890.48 103.00%

ทรัพย์สินอื
น (46,708,542.34) -2.31%

หนี&สิน (13,894,336.94) -0.69%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 2,022,884,011.20 100.00%

จาํนวนหน่วยลงทนุ 212,623,921.42

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วย 9.5139

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

ข้อมลูรายละเอียดการลงทนุ

ณ วันที* 31 มกราคม 2557
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คา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

สําหรับระยะเวลา1 ปีของรอบปีบญัชี  2556/2557 ตั /งแตว่นัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 สิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2557 

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัของปีบญัชี 2555/ 2556 ตั /งแตว่นัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2555 สิ /นสดุวนัที� 31 มกราคม 2556 

 

 
 ตั /งแตว่นัที� 

 1  ก.พ.  2556 
 ตั /งแตว่นัที� 

 1  ก.พ.  2555 
 ตั /งแตว่นัที� 
1  ก.พ.  2556 

 ตั /งแตว่นัที� 
 1  ก.พ.  2555 

คา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ถึงวนัที� 

 31 ม.ค. 2557 
 ถึงวนัที� 

 31 ม.ค. 2556 
 ถึงวนัที� 

 31 ม.ค. 2557 
 ถึงวนัที� 

 31 ม.ค. 2556 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 26,553.19 31,711.39 1.1770 1.1741 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee fee) 724.18 864.86 0.0321 0.0320 

ค่านายทะเบียน (Registrar fee) 2,413.93 2,882.85 0.1070 0.1067 

 ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 81.20 81.00 0.0036 0.0030 

คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ 36.57 37.99 0.0016 0.0014 

รวมค่าใช้จ่ายทั )งหมด1 29,809.07 35,578.09 1.3213 1.3172 

หมายเหต ุ

1. ไมร่วมคา่นายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที�เกิดขึ /นจากการซื /อขายหลกัทรัพย์ 
2. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2557  
 เท่ากบั 2,256,005,500.66 บาท 
3. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2556  
 เท่ากบั 2,693,613,905.54 บาท 
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รายงานรายชื$อบุคคลที$เกี$ยวข้องที$มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556/2557 (ตั /งแตว่นัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 - 31 มกราคม 2557) 

ลําดบั รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v5/th/about-us-corporate-governance-type3.php หรือที� website ของ 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

รายชื
อผู้จัดการกองทุน 

ลําดบั ชื*อ-สกลุ 

1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพพิฒัน์ พศิณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทตุยิะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตตหิล้า 
5 
6 
7 
8 
9 

 นายผดงุ ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นางสาวพรศจี วรสทุธิพศิษิฎ์ 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
 นายณฏัฐะ มหทัธนา 

 

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที
 31 มกราคม 2557 
 ไม่มี 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื
องจากการที
 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ใช้บริการบุคคลอื
น  
(Soft Commission) 

 บริษัทที*ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที*ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ 
 

เพื*อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 

 

 

 


