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1 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

วนัที*  2 กันยายน 2557 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 
นบัตั .งแต่วนัที* 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทุกท่าน 

 ราคาทองคําในช่วง 6 เดือนที*ผ่านมา มีการปรับขึ .นในช่วงต้นจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐที*มี
แนวโน้มชะลอตวัและความกังวลเกี*ยวกบัประเด็นความขัดแย้งในยูเครน จนกระทั*งตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2557 ได้
ทยอยประกาศออกมา ทําให้นกัลงทนุเชื*อมั*นในเศรษฐกิจของสหรัฐมากขึ .น ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจในจีนและกลุม่ยโูรโซน
ที*บง่ชี .ถึงการชะลอตวัลงของภาคการผลติและบริโภค ได้เป็นปัจจยัหลกัที*กดดนัราคาทองให้ลดตํ*าลง ถึงแม้ว่าความต้องการใน
ทองคํากลบัมาอีกครั .งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ภายหลงัเหตกุารณ์ก่อกบฏในอิรัก แต่มมุมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐใน
ไตรมาส 2 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคําในช่วงปลายไตรมาส โดยภาพรวมแล้วราคาทองคําปรับลดลงไปปิดที* 1,295 
ดอลล่าร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตัวเพิ*มขึ .นร้อยละ 3.89 ณ สิ .นเดือนกรกฎาคม 2557 ขณะที*กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ 
สิงคโปร์ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.38 ในสกุลเงินบาท โดยเงินบาทแข็งค่าขึ .นจาก 33.02 บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ .นเดือน
มกราคม 2557 เป็น 32.09 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ณ สิ .นเดือนกรกฎาคม 2557 

สดุท้ายนี . บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที*ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทุนรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 
 



2 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 
 
ภาวการณ์ราคาทองคําประจํารอบ 6 เดือน ที*ผ่านมา 

ในช่วงต้นปีราคาทองคําได้มีแรงซื .อกลบัเข้ามาหลงัจากที*ช่วงปลายปีที*ผ่านมาราคาทองคําได้ปรับตัวลงอย่างหนกั 
โดยในช่วงต้น ได้รับแรงหนนุจากความวิตกกงัวลเกี*ยวกบัการเจรจาปรับเพดานหนี .สาธารณะของสหรัฐ ซึ*งถ้าหากสภาคองเกรส
ไม่สามารถตกลงกันได้ สหรัฐก็อาจจะเสี*ยงต่อการผิดนัดชําระหนี . และสภาพอากาศที*หนาวจัดได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจสหรัฐที*อาจจจะส่งผลให้การฟื.นตวัต้องชะลอลง ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนและกลุ่มประเทศยูโรโซนบ่งบอก
ถึงการฟื.นตวัมากขึ .น โดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า GDP ปี 2556 โตร้อยละ 7.7 เทียบรายปี ขณะที*อตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที*ดีเกินคาดในเยอรมนัและฝรั*งเศสช่วยหนนุ GDP ของยโูรโซนให้เติบโตขึ .นร้อยละ 0.3 ในไตรมาส 4/2556 
ซึ*งสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์  

นอกจากนี .ความขดัแย้งภายในประเทศยเูครนได้เป็นอีกปัจจัยหนึ*งที*กระตุ้นราคาทองคําให้สงูขึ .น โดยที*รัสเซียได้ส่ง
กองกําลงัทางทหารเพื*อปกป้องพลเรือนของรัสเซียในไครเมียและแสดงท่าทีในการผนวกเขตปกครองตนเองไครเมียของประเทศ
ยเูครนเข้ามาเป็นสว่นหนึ*งของรัสเซีย การแทรกแซงของรัสเซียได้สร้างความกงัวลว่าอาจจะนําไปสู่ความขดัแย้งทางทหารหรือ
อาจจะลุกลามไปจนถึงการเกิดสงครามได้ อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามทางการทูตจากชาติมหาอํานาจในการแก้ไข
วิกฤตการณ์นี . และได้เตรียมมาตรการควํ*าบาตรหากรัสเซียยงัคงเข้าแทรกแซงความขดัแย้งในยเูครน จากประเดน็ความขดัแย้ง
ดงักลา่ว สง่ผลให้ราคาทองคําสามารถขึ .นไปทดสอบที*ระดบั 1,380 ดอลลา่ร์ต่อออนซ์ 

ในช่วงไตรมาสที* 2 ได้มีการทยอยรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ*งบ่งชี .ถึงการฟื.นตวัอย่างแข็งแกร่งขึ .น
หลงัจากชะลอตวัลงในช่วงปลายปี 2556 และในช่วงต้นปีนี . และคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) มีมติปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ตั .งแต่เดือนธันวาคม 2556 เรื*อยมา จนถึงเดือน
กรกฎาคม 2557 เป็นจํานวน 6 ครั .ง โดยลดวงเงินการเข้าซื .อพนัธบตัรครั .งละ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้วงเงินลดลง
จาก 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ*งเฟดจะพยายามดําเนินการตามแผนการยตุิมาตราการ QE 
ก่อนสิ .นปีนี . จากสญัญาณทางเศรษฐกิจที*ดีขึ .นทําให้นกัลงทนุเชื*อมั*นมากยิ*งขึ .นว่าเฟดจะปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยในเวลาที*เร็วกว่า
ที*ตลาดเคยคาดการณ์กนัไว้ ซึ*งสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจในจีนที*ได้แสดงถึงการชะลอตวัลง ตลอดจนตวัเลข GDP ในไตร
มาสแรกที*ขยายตวัได้เพยีงร้อยละ 7.4 จึงเป็นที*กังวลว่าจีนอาจจะไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมายที*ระดบัร้อย
ละ 7.5  ประกอบกบั การส่งสญัญาณของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ว่าเศรษฐกิจยโูรโซนอยู่ในภาวะอ่อนแอ เนื*องจากอตัรา
เงินเฟ้ออยู่ตํ*ากว่าเป้าหมายที*บริเวณร้อยละ 2 ทําให้ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดย ECB สามารถพิมพ์เงินใหมเ่พื*อนํามา
ซื .อสนิทรัพย์ (QE) ได้ถ้าหากอตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลง ปัจจัยเหล่านี .เป็นแรงกดดนัให้ราคาทองคําปรับตวัลดลงตํ*ากว่า 1,250 
ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนและความขดัแย้งของชาติมหาอํานาจกบัรัสเซียยงัคงดําเนินอยู่
ต่อไปก็ตาม 
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World Gold Supply and Demand Q1/2014 

 
ที*มา : World Gold Council 

 
ราคาทองคําสามารถยืนเหนือ 1,300 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ได้อีกครั .งในช่วงปลายไตรมาส 2 จากเหตกุารณ์ก่อกบฏใน

อิรักกลุ่มมสุลิมหวัรุนแรงนิกายสหุนี*ที*ต้องการสร้างรัฐของตนเองในอิรักและซีเรีย อย่างไรก็ดี ข้อมลู GDP ของสหรัฐไตรมาส 
2/2557 ที*ออกมาดกีว่าคาดที*ร้อยละ 4 qoq SAAR (ประมาณการครั .งแรก) และการคาดการณ์เกี*ยวกับการขึ .นอตัราดอกเบี .ยที*
เร็วกว่าคาดของเฟดได้กระทบเชิงลบตอ่แนวโน้วราคาทองคําและสง่ผลให้นกัลงทนุเข้าซื .อทองคําด้วยความระมดัระวงั สง่ผลให้
ราคาทองคําปรับลดลงไปปิดที* 1,295 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับตวัเพิ*มขึ .นร้อยละ 3.89 ณ สิ .นเดือนกรกฎาคม 2557 
ขณะที*กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.38 ในสกุลเงินบาท โดยเงินบาทแข็งค่าขึ .นจาก 33.02 
บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ .นเดอืนมกราคม 2557 เป็น 32.09 บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐ ณ สิ .นเดอืนกรกฎาคม 2557 
 



4 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 
ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ที*มีวัตถุประสงค์คือลงทุนซื .อหลักทรัพย์ที*ให้

ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทุนในทองคํา โดยในปัจจุบนักองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ*งเป็นกองทนุที*ลงทนุซื .อ
ทองคําและให้ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากบัราคาทองคําที*เปลี*ยนแปลงหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อย่างไรก็ดีจาก
ตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่ากองทนุมีผลตอบแทนที*แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง 
หรือที*เรียกว่าม ี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 

 



5 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี9ยวกบัการลงทุนเพื9อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชีตั >งแต่
วันที9 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถงึวันที9 31 กรกฎาคม 2557  

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ที*มีวัตถุประสงค์คือลงทุนซื .อหลักทรัพย์ที*ให้
ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทนุในทองคํา โดยในปัจจุบนักองทนุลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ*งเป็นกองทนุที*ลงทนุซื .อทองคํา
และให้ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากบัราคาทองคําที*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 >หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี >ได้(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด ์สิงคโปร์ 

 

ข้อมลูของกองทุนรวมที�ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ�ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 

โดยมสีาระสาํคญั ดงันี � 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 

2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 











7 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

 

ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ9งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที9สาํคญั 

งวดปีบัญชีสิ >นสุดวนัที9 
31 ก.ค. 
57 

31 ม.ค. 
57 

31 ก.ค. 
56 

31 ม.ค. 
56 

31 ก.ค. 
55 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย)  9.5139   9.9899  12.4958   12.1017   9.9827  

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย)  9.7404   9.5139   9.9899   12.4958   12.1017  

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +2.38% -4.76% -20.05% +3.26% +21.23% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหวา่งงวดปี +0.96% -1.33% -16.43% -2.41% +23.69% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  2,023   2,141   2,890   3,029   430  

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  1,942   2,023   2,141   2,890   3,029  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  1,175   1,152   2,630   2,758   2,758  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -129  -32  -177  -280  +2,143  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.13% 0.19% 0.32% 0.57% 0.67% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ณ วันที9 31 ก.ค. 57 
ย้อนหลงั 
 3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย. 57) (31 ม.ค. 57) (31 ก.ค. 56) (29 ก.ค. 54) (7 ก.พ. 54) 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ +0.32% +2.38% -2.50% -18.44% -2.43% 
ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน  
 ในสกุลเงินบาท -0.57% +0.96% -0.38% -13.44% +0.49% 
ดชันีทองคําราคาปิดตลาดภาคเช้า ตลาดลอนดอน  
 ในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ +0.23% +3.89% -2.74% -19.75% -3.86% 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

 ทั .งนี . ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทนุ

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน 2

เปรียบเทยีบจากเงินลงทุน 100,000 บาท 
ตั >งแต่ 7 ก.พ.54 
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กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์  

งบดลุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที, 31 กรกฎาคม  2557 

 บาท 

สินทรัพย์  

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม  (ราคาทุน 2,290,938,168.58  บาท)  1,934,154,267.52  

เงินฝากธนาคาร  13,460,855.10  

ลกูหนี �   

 จากดอกเบี �ยค้างรับ  4,977.61  

 จากการขายหน่วยลงทุน  82,997.91  

 จากการทําสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า  4,296,759.40  

รวมสินทรัพย์  1,951,999,857.54  

หนี 'สิน   

เจ้าหนี �   

 จากการซื �อเงินลงทนุ  4,947,900.75  

 จากการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  3,165,144.51  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,180,831.79  

หนี �สินอื,น  121,482.78  

รวมหนี �สนิ  10,415,359.83  

สินทรัพย์สุทธ ิ  1,941,584,497.71  

   

สินทรัพย์สุทธ ิ:   

ทุนที,ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ  1,993,320,907.29  

บญัชีปรับสมดุล  347,126,282.66  

กําไรสะสม (398,862,692.24) 

สินทรัพย์สทุธิ (เท่ากบั  9.7404  บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน   

 หนว่ยลงทนุที,จําหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วนัที, 31 กรกฎาคม 2557   

 199,332,090.6670  หนว่ย)  1,941,584,497.71  
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

งบกําไรขาดทนุ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที, 31 กรกฎาคม 2557 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี �ย  29,733.79  

 รายได้จากการซื �อขายหน่วยลงทนุ  474,751.54  

 รวมรายได้  504,485.33  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11,734,723.63  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 320,037.91  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,066,793.00  

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 41,050.88  

 ค่าใช้จ่ายอื,น 11,685.77  

 รวมค่าใช้จ่าย 13,174,291.19  

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ (12,669,805.86) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที,เกิดขึ �นทั �งสิ �น (37,271,334.13) 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที,ยงัไม่เกิดขึ �นทั �งสิ �น 28,962,600.18  

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าที,เกิดขึ �น 18,180,537.60  

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที,ยงัไมเ่กิดขึ �น 50,983,062.74  

 กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ (98,658.89) 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุที,เกดิขึ �นและที,ยงัไม่เกดิขึ �น 60,756,207.50  

  

การเพิ�มขึ 'น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 48,086,401.64  
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ SPDR Gold Trust 99.62%

กองทนุ SPDR Gold Trust 483,110.00 1,934,154,267.52 99.62%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 2,290,938,168.58 บาท) 1,934,154,267.52 99.62%

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 13,465,832.71 0.69%

DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd

รวมเงนิฝาก 13,465,832.71 0.69%

ทรัพย์สินอื*น 4,379,757.31 0.22%

หนี .สนิอื*น (10,415,359.83) -0.54%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 1,941,584,497.72 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 199,332,090.67 

มลูคา่ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.7401 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที9 31 กรกฎาคม 2557
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ค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2557 ตั �งแตว่นัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2557 สิ �นสดุวนัที, 31 กรกฎาคม 2557 

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัของปีบญัชี 2556 ตั �งแตว่นัที, 1 กมุภาพนัธ์ 2556 สิ �นสดุวนัที, 31 กรกฎาคม 2556 

 

  
ตั �งแตว่นัที, 

 1  ก.พ. 2557 
 ตั �งแตว่นัที, 
 1  ก.พ. 2556 

 ตั �งแตว่นัที, 
 1  ก.พ. 2557 

 ตั �งแตว่นัที, 
1  ก.พ. 2556 

ค่าใช้จา่ยที,เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 ถึงวนัที,  

31 ก.ค. 2557 

 ถึงวนัที, 

 31 ก.ค. 2556 

 ถึงวนัที, 

 31 ก.ค. 2557 

 ถึงวนัที,  

31 ก.ค. 2556 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 

มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 

มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 11,734.72 14,525.64 0.5885 0.5885 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 320.04 396.15 0.0160 0.0160 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 1,066.79 1320.51 0.0535 0.0535 

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 41.05 40.87 0.0021 0.0017 

ค่าที,ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื,น ๆ 11.69 22.16 0.0006 0.0009 

รวมค่าใช้จ่ายทั 'งหมด1 13,174.29 16,305.33 0.6607 0.6606 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที,เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลกัทรัพย ์

2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี,ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที, 31 กรกฎาคม 2557  
 เท่ากับ 2,010,530,592.25 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี,ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที, 31 กรกฎาคม 2556  

 เท่ากบั  2,488,702,335.09 บาท 
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รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกบักองทนุเปิด ทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชี 2557/2558 (ตั 'งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 กรกฎาคม 2557) 

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

 

 
 
รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที9 31 กรกฎาคม 2557 
 ไม่มี 
 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที� กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ ใช้บริการบุคคลอื�น ๆ (Soft 
Commission) 

 บริษัทที,ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที,ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บล. ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


