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1 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

วันท่ี  4 เมษายน 2565 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1ป 

นับต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทยโกลด สิงคโปร มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ชวงปท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางปรับตัวลงเล็กนอยจาก 1,860 เหรียญสหรัฐในชวงตนเดือนกุมภาพันธ มาปดท่ี 

1,797 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 คิดเปนรอยละ 3.38  ราคาทองคําปรับตัวท่ีสูงสุดในรอบ 1 ปท่ี 1,959  เหรียญ

สหรัฐในวันท่ี 6 มกราคม 2564 และทําจุดตSาสุดท่ี 1,678 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ท้ังน้ี หนวยลงทุน SPDR Gold 

Trust ปดอยูท่ี 166.93 ดอลลาร ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 เทียบกับ 174.57 ดอลลารในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ขณะท่ี 

เงินบาทออนคารอยละ 11 จากระดับ  30 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ ตนเดือนกุมภาพันธ 2564 เปน  33.3  บาทตอดอลลาร

สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 สงผลใหกองทุนเปดทหารไทยโกลด สิงคโปร มีผลตอบแทนลดลงในรอบระยะเวลาดังกลาว

เทากับรอยละ 4.32 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

 

ภาวะราคาทองคําประจํารอบ 1 ปท่ีผานมา 

ชวงปท่ีผานมาราคาทองคํามีทิศทางปรับตัวลงเล็กนอยจาก 1,898 เหรียญสหรัฐในชวงตนเดือนมกราคมมาปดท่ี 

1,829 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 คิดเปนรอยละ 3.63  ราคาทองคําปรับตัวท่ีสูงสุดในรอบ 1 ปท่ี 1,959  เหรียญ

สหรัฐในวันท่ี 6 มกราคม 2564 และทําจุดตSาสุดท่ี 1,678 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ปจจัยท่ีสงผลใหราคาทองคําปรับตัวลดลงสาเหตุหลักมาจากการลดสัดสวนการถือครองทองคําของกองทุน ETF ใน

ป 2564 ลดลง 173 ตัน คิดเปนประมาณ 5% ของกองทุน ETF โดยสิ้นปกองทุน ETF ถือครองทองคําอยูท่ี 3,570 ตัน ในขณะท่ี

ความตองการทองคําของผูบริโภค มีการปรับตัวสูงข้ึน โดยในไตรมาสท่ี 4 ท่ีเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี 713 ตัน สงผลใหความตองการการ

ใชทองคําเพ่ือเปนเคร่ืองประดับมีการปรับตัวสูงข้ึน 52% ในป 2564  มาอยูท่ี 2,124 ตัน โดยประเทศท่ีซื้อทองคําเพ่ือเปน

เคร่ืองประดับเพ่ิมข้ึนจํานวนมากในปน้ีไดแก อินเดียและจีน นอกจากน้ี ปริมาณทองคําท่ีใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังไดปรับตัว

สูงข้ึน 9% ท่ี 330 ตัน ซึ่งเปนระดับท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 3 ป สําหรับความตองการทองคําเพ่ือเปนทุนสํารองของธนาคารท่ัวโลก มี

การปรับตัวสูงข้ึน 82% โดยเพ่ิมข้ึน 463 ตัน ซึ่งเปนระดับท่ีเกือบสูงท่ีสุดในรอบ 30 ป โดยประเทศท่ีมีการซื้อทองคําเปนทุน

สํารองของธนาคารจํานวนมาก ไดแก ไทยและบราซิล 

 แนวโนมราคาทองคําป 2564 มีความผันผวนอยางตอเน่ือง อยูในกรอบ 1,700 – 1,900 เหรียญสหรัฐ โดยราคา

ทองคําปรับตัวลงในชวงไตรมาสท่ี 1 ของป เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียสหรัฐฯ มีการปรับตัวสูงข้ึน และนักลงทุนเร่ิมหันไปลงทุนใน

สินทรัพยความเสี่ยงสูง เพราะวัคซีน COVID-19 ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนถูกปลอยสูทองตลาด และสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมท่ีเร่ิมฟนตัว การผอนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ ในไตรมาสท่ี 2 ราคาพุงสูงข้ึนไปแตะท่ี 

1,900 เหรียญสหรัฐฯ จากการระบาดระลอกใหมของ COVID-19 สายพันธ Omicron กอนปรับตัวลงมาผันผวนอยูในกรอบ

จนถึงชวงสิ้นป ในสวนของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา 10 ป สูงกวา ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ป อยูท่ี 40bps ซึ่งแสดงถึง

การคาดการณของตลาดวาทาง Fed มีโอกาสเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียอยางตอเน่ือง สงผลใหกองทุน ETF ทยอยลดสัดสวนการถือ

ครองทองคํา 

สําหรับปจจัยท่ีตองติดตามอยางตอเน่ืองคือสถานการณความขัดแยงระหวางรัซเซียและยูเครน แนวโนมอัตราดอกเบ้ีย

สหรัฐฯท่ีปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตตนป 2565 เน่ืองจากนักลงทุนทยอยนําเงินจาก

สินทรัพยเสี่ยงมาสูทองคําซึ่งเปนสินทรัพยปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

World Gold  Demand 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : World Gold Council 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร  

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยโกลด สิงคโปร ที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ให

ผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนซื้อ

ทองคําและใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงานอยางไรก็ดีจาก

ตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆแสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนที่แตกตางจากดัชนีอางอิง หรือที่

เรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ทั้งนี้เปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปดทหารไทย โกลด 

สิงคโปรปนกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่

นอยกวาเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาหสหรัฐ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น  

2. การที่กองทุน SPDR Gold Trust ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของทองคํา ทําใหกองทุนมีอัตรา

ผลตอบแทนที่แตกตางกับมูลคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนที่แตกตางจากทองคําสวนใหญเกิดจาก

คาใชจายในการบริหารและการเบี่ยงเบนของราคาซื้อขายจากมูลคาที่แทจริง 

3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพื่อใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถ

นําเงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได สงผลใหเกิดความแตกตางขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่ง

โดยทั่วไปปจจัยนี้จะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบปบัญชีที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง 

โดยในรอบบัญชี 1ป ที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทยโกลด สิงคโปร มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.32 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแต  

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง  31 มกราคม 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร ที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ ให

ผลตอบแทนเทียบเทาการลงทุนในทองคํา โดยในปจจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนซื้อทองคํา

และใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได(ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

วัตถุประสงคของโครงการ : 

เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา โดยจะลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือลงทุนใน

หลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพยสินทางเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก : ทองคํา 

รูปแบบกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) : กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพบเศษ :  

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : SPDR GOLD TRUST 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยืม (ถามี) :  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยุทธการบริหารกองทุน  (Management Style) : มุ งหวัง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี  ชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (LBMA Gold Price) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ 

วันที่คํานวณผลตอบแทน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
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หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตรงตาม

วัตถุประสงคของกองทุน เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําใหมากที่สุด 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เปนกองทุนที่ลงทุนในทองคําแทง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอย

ละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่

ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอรแลนด 

และมี State Street Global Market LLC เปน Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

นิวยอรก ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งบริษัทจัดการจะทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศสิงคโปร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว เปนตลาดหลักทรัพยของประเทศอื่นนอกเหนือจาก

ประเทศสิงคโปรในภายหลังก็ได โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน

ของกองทุนเปนสําคัญ 

ทั้งนี้ ลักษณะของทองคําแทงที่กองทุนหลักลงทุน มีลักษณะดังนี้ 

1. ทองคําแทงทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะตองมีความบริสุทธิ์อยางนอย 995 สวนใน 1,000 สวน (99.5%) 

หรือสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือขอกําหนดในการสงมอบของ 

London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดใหมีหนวยงานอิสระ ซึ่งปจจุบัน ไดแก Inspectorate 

International Limited เพื่อทําหนาที่ออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของทองคําแทง เปนประจําปละ 2 

ครั้ง 

2. เปนกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีราคาเปดเผยไวอยางแพรหลาย 

3. การคํานวณมูลคา NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใชราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. 

ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ไมเหมาะสมอีกตอไป เชน กองทุน SPDR Gold Trust มีผลตอบแทนตํ่ากวา และ/

หรือ แตกตางจากผลตอบแทนของทองคําแทง Gold Bullion และ/หรือ กองทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมี

นัยสําคัญ หรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือกองทุน SPDR Gold Trust ไดมีการประกาศเลิกกองทุน เปนตน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่เนนลงทุนในทองคาแทง (Gold Bullion) โดยถือวาไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
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ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอย

กวา 15 วัน กอนที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอื่น 

อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัท

จัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือยกเลิกกองทุนได 

ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตทั้งนี้ กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 

เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือ

เพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทํารายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด พรอมทั้งเหตุผล และจัดสง

มายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กําหนด 

ทั้งนี้S ความในวรรคหนึ่ง จะไมนามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

และไมนํามาบังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอกาลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน

ทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม

เกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้  ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสําคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

 ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาดและตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย

วัตถุประสงคสํารองไว เพื่อการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 

ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา

ขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพยที่

ไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได  (Non-

Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินสูงสุดที่ไดรับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ขอมูลเพิ่มเติม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันที่   

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

เรื่อง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 

ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลต้ังแต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่อยูเดิม ที่อยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



������OL���HA�E� � Fun��Overview�

�����������hares�is�an�investment�fun��inc�rp�rate��in�the�U�A.�The�investment��bjective��f�the�Trust�is�f�r�the��hares�t��ref�ect�the�perf�rmance��f

the�price��f�g����bu��i�n,��ess�the�Trust's�expenses.�The�Trust�h���s�g����an��is�expecte��fr�m�time�t��time�t��issue�Baskets�in�exchange�f�r��ep�sits��f

g����an��t���istribute�g����in�c�nnecti�n�with�re�empti�ns��f�Baskets.
 
�C�ntact��etai�s

�Management�C�mpany� ��&����w�J�nes�In�ices�LLC�

�C�mpany�A��ress� ��tate��treet�Bank�an��Trust

C�mpany,�One�Linc��n�Center,

B�st�n,�MA�02211,�U�A�

�C�mpany�Te�eph�ne� �14866478742257�

�Web��ite� �www.sp�rs.c�m�

�Fun��Manager� �4�4�

�Mgr�4��tart��ate� �4�4�

�Transfer�Agent� ��ep�sit�ry�Trust�C�/The�

 �Fun��Inf� �as��f�03/24/2022

�Last�C��se� ��$��181.20�

�T�ta��Assets�(mi�)� ��$��68,704.30�

�T�ta��Assets��ate� �03/24/2022�

�Incepti�n��ate� �10/11/2006�

��rimary�Benchmark� �LBMA�������rice��M�U���

�Curr� �U������ar�

�Min�Investment� �4�4�

�Ticker� ��L�����

�I�IN� �U�78463V1070�
 
�Fees�An��Expenses

�Expense��ati�� �0.40�

�Fr�nt�L�a�� �0.00�

�Fun��Mgr��tate��Fee� �0.40�

�Mgr��tate���erf.�Fee� �4�4�

�High4Water�Mark� �4�4�

�Hur��e��ate� �4�4�

�Back�L�a�� �0.00�

�Ear�y�With�raw�Fee� �4�4�

 �B���mberg�C�assificati�n
�Fun��Type� �ETF�

�Fun��Asset�C�ass�F�cus� �C�mm��ity�

���mici�e� �Unite���tates�

�Fun��Objective� ��reci�us�Meta�s�

�Fun���ty�e� �4�4�

�Fun��Market�Cap�F�cus� �4�4�

�Fun���e�graphica��F�cus� ����ba��

�Fun��Currency�F�cus� �4�4�
 
�T�ta���eturn�Chart �

 
�eas�na�ity

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

2018 3.65 41.73 0.30 40.46 41.08 44.32 42.36 41.12 41.93 2.83 0.43 4.36

2019 2.43 1.07 42.54 40.58 0.28 9.70 2.02 5.70 42.37 1.06 43.15 4.44

2020 3.56 3.88 42.03 6.63 0.78 2.59 10.07 0.39 43.97 40.71 45.14 6.42

2021 42.27 44.21 44.68 4.80 7.63 47.83 4.12 40.81 44.63 2.87 0.61 1.26

2022 41.64 7.11 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4 4�4
 
� �

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.

 
B���mberg® �age�1��f�4
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Benchmark:�LBMA�������rice��M�U�� �as��f�03/24/2022�
Currency:�U���
 
��erf�rmance

� �Fun�� �Bench.�

�Mean��eturn�1Y�Week�y� �11.30� �12.53�

�T�ta���eturn�3M� �6.16� �8.86�

�T�ta���eturn�6M� �10.42� �12.50�

�T�ta���eturn�1Y� �11.73� �13.56�

�T�ta���eturn�Yt�� �6.76� �8.82�

��erf�2020� �23.56� �24.61�

��erf�2019� �18.76� �18.43�

��erf�2018� �41.78� �40.93�

��erf�2017� �11.39� �12.66�

��erf�2016� �8.62� �8.10�

��erf�2015� �411.92� �412.11�

�Eff�7��Y��� �4�4� �4�4�

�30��Y��� �4�4� �4�4�

��r�ss�7��Y��� �4�4� �4�4�

��ubs�7��Y��� �4�4� �4�4�

�Avg�Life� �4�4� �4�4�

�MMkt�Avg��ays�T��Mat.� �4�4� �4�4�

 � �

 
��isk

� �Fun�� �Bench.�

���wnsi�e��isk�1Y�Week�y�Ann� �9.64� �10.19�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �14.68� �15.17�

��tan�ar���ev�1Y�Week�y�Ann� �12.54� �13.24�

�Max��raw��wn�1Y� �49.42� �49.43�

�Max�Increase�1Y� �19.57� �21.09�

�Kurt�sis�1Y�Week�y� �0.86� �0.91�

��kewness�1Y�Week�y� �40.68� �40.67�

 � �

 
��isk/�eturn

� �vs�Bench.

�Excess��eturn�1Y�Week�y�Ann� �41.09�

�Inf�rmati�n��ati��1Y�Week�y� �40.16�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� �1.08�

�M��ig�iani��ap�1Y�Week�y� �0.00�

��harpe��ati��1Y�Week�y� �0.90�

���rtin���ati��1Y�Week�y� �0.91�

�Treyn�r�Measure�1Y�Week�y� �0.14�

 � �

 

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
�iab�e�f�r�any���sses��r��amage�that�any�ne�may�suffer�as�a�resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rmati�n.�The�inf�rmati�n�may�be�change��by�B���mberg�L��at�any�time.
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Benchmark:�LBMA�������rice��M�U�� �as��f�03/24/2022�
Currency:�U���

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� �0.02�

�Beta�1Y�Week�y� �0.82�

�C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.86�

�Bear�C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.71�

�Bu���C�rre�ati�n�1Y�Week�y� �0.83�

����quare��1Y�Week�y� �0.74�

�Tracking�Err�r�1Y�Week�y�Ann� �6.67�

 � �
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inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
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� � Fun��A���cati�n�

 
�T�ta��Assets�(mi�) �as��f�03/24/2022

    
���rtf��i���tatistics �as��f�02/28/2022

�%�Of�T�p�Ten�H���ings� �4�4��Avg��rice/Earnings� �4�4�

�Fun��Turn�ver� �16.00��Avg��rice/Cash�F��w� �4�4�

�Me�ian�Mkt�Cap�(M)� �4�4��Avg��rice/�a�es� �4�4�

�Avg�Market�Cap�(mi�)� �4�4��Avg��rice/B��k��ati�� �4�4�

�Avg��v��Yie��� �4�4��� ��

 
The�materia��pr��uce��in�this���cument�is�inten�e��f�r�inf�rmati�na��purp�ses��n�y�an��sh�u���n�t�be�c�nstrue��as�an��ffer��r�s��icitati�n�f�r�the�purchase��r�sa�e��f�any�financia��instrument.�The
inf�rmati�n�pr�vi�e��herein�ref�ects�current�market�practices�an��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��ega�,�tax,��r�acc�unting�a�vice.�The�inf�rmati�n�an���ata�c�ntaine��herein�has�been��btaine��fr�m�interna�
�ata�pr�cessing,�fun��a�ministrat�rs�as�we���as��ther��utsi�e�s�urces�an�,�a�th�ugh�it�is�be�ieve��t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mp�eteness��r�accuracy�is�being�ma�e.�B���mberg�L��sha���n�t�be
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ค. 

65 

29 ม.ค. 

64 

31 ม.ค. 

63 

31 ม.ค. 

62 

31 ม.ค. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.1445 10.6331 9.0900 9.6406 8.8261 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.6175 12.1445 10.6331 9.0900 9.6406 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร -4.32% +14.26% +16.98% -5.71% +9.23% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +7.06% +13.26% +19.30% -2.00% -0.28% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -3.66% +17.70% +19.72% -1.62% +12.06% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,302 2,020 1,972 1,925 1,771 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,143 1,302 2,020 1,972 1,925 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 1,175 1,362 1,975 2,051 1,835 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -134 -903 -250 -620 -20 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.31% 0.72% 0.28% 0.19% 0.23% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร ณ วนัที ่31 มกราคม 2565   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร -0.08% -3.14% -4.32% +8.51% +1.39% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +1.78% -0.35% +7.06% +13.08% +3.41% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +1.48% -1.67% -3.66% +10.69% +2.65% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   

 

 

16.38%

44.51%

33.23%

-30.00%

-20.00%
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TMBGOLDS Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่  31 มกราคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที ่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร  

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 1,102,053,748.10 1,260,321,585.09 

เงินฝากธนาคาร 46,945,380.37 29,357,831.30 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 3,677.75 3,282.65 

จากการขายหนวยลงทุน 1,522,835.18 77,592.42 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 7,832,943.63 18,349,883.73 

รวมสินทรัพย 1,158,358,585.03 1,308,110,175.19

หนี้สิน 7

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 11,857,434.03 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,662,372.31 4,672,164.76 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 53,285.05 330,557.50 

คาใชจายคางจาย 5 1,221,871.43 1,441,597.82 

ภาษีเงินไดคางจาย 551.66 492.40 

หนี้สินอื่น 70,342.32 83,803.27 

รวมหนี้สิน 14,865,856.80 6,528,615.75

สินทรัพยสุทธิ 1,143,492,728.23 1,301,581,559.44

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 984,279,042.45 1,071,815,342.55 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 266,703,927.63 281,217,308.42 

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (107,490,241.85) (51,451,091.53)

สินทรัพยสุทธิ 1,143,492,728.23 1,301,581,559.44

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.6175 12.1437

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 98,427,903.9922 107,181,534.0390 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 25,409.55 39,915.00 

รวมรายได 25,409.55 39,915.00 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 13,827,049.13 16,032,324.80 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 377,101.42 437,245.06 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,257,004.40 1,457,484.18 

รวมคาใชจาย 15,461,154.95 17,927,054.04

ขาดทุนสุทธิ (15,435,745.40) (17,887,139.04)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน 52,096,905.38 200,850,141.19

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 26,099,910.58 (17,858,631.32)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (103,863,239.00) (23,663,958.50)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (10,239,667.65) 42,704,142.74

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (4,693,502.89) 479,818.79

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (40,599,593.58) 202,511,512.90

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (56,035,338.98) 184,624,373.86

หัก ภาษีเงินได 3 (3,811.34) (5,987.27)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (56,039,150.32) 184,618,386.59

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 65

2565 2564

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (56,039,150.32) 184,618,386.59

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 783,201,865.24 1,538,779,743.57 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (885,251,546.13) (2,442,094,234.35)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (158,088,831.21) (718,696,104.19)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 1,301,581,559.44 2,020,277,663.63 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 1,143,492,728.23 1,301,581,559.44

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 107,181,534.0390 189,999,010.7665 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 66,396,451.0911 128,357,080.0019 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (75,150,081.1379) (211,174,556.7294)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 98,427,903.9922 107,181,534.0390 

หนวย

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด  สิงคโปร 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนทองคําแทง

SPDR Gold Trust * 198,255 1,102,053,748.10 100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 1,102,05 3,748.10 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 904,945 ,967.89 บาท) 1,102,05 3,748.10 100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เปนกองทุนท่ีลงทุนในทองคําแทง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ญ่ีปุน 

ฮองกง และสิงคโปร

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนทองคําแทง

SPDR Gold Trust * 242,933 1,260,321,585.09 100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 1,260,321,5 85 .09 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,089,313,715 .46 บาท) 1,260,321,5 85 .09 100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เปนกองทุนท่ีลงทุนในทองคําแทง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ญ่ีปุน 

ฮองกง และสิงคโปร

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย โกลด สิงคโปร (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหาร

ไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ญี่ปุน ฮองกง และ

สิงคโปร โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได

กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด ณ วันที่

วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 



 

22 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 105,885,805.16 345,119,296.29 

ขายเงินลงทุน 342,350,458.11 1,266,041,240.67 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื ่นซึ ่งมีผู ถือหุ นและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 

มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 13,827,049.13  16,032,324.80  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,257,004.40  1,457,484.18  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 387,732,289.55  402,229,911.80  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 300,122,806.80  668,715,628.54  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,124,251.65  1,326,423.19 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 102,204.71  120,583.92 

 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  9,140,615.42 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  190,771.67 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,052,294,782.80 7,832,943.63  53,285.05 

 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,393,586,350.00 18,349,883.73  330,557.50 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้

สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

-  
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-  บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 1,102,053,748.10 -  -  1,102,053,748.10 

ตราสารอนุพันธ -  7,832,943.63  -  7,832,943.63 

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -  53,285.05  -  53,285.05 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 1,260,321,585.09 -  -  1,260,321,585.09 

ตราสารอนุพันธ -  18,349,883.73  -  18,349,883.73 

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -  330,557.50  -  330,557.50 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและ

ถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายใน

ตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มี

การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่ เปนทางเลือกซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย อนุพันธในตลาดซื้อ

ขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ

เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  1,102,053,748.10  1,102,053,748.10 

เงินฝากธนาคาร 46,945,380.37 -  -  46,945,380.37 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  3,677.75  3,677.75 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,522,835.18  1,522,835.18 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  7,832,943.63  7,832,943.63 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  11,857,434.03  11,857,434.03 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,662,372.31  1,662,372.31 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  53,285.05  53,285.05 

คาใชจายคางจาย -  -  1,221,871.43  1,221,871.43 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  551.66  551.66 

หนี้สินอื่น -  -  70,342.32  70,342.32 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  1,260,321,585.09  1,260,321,585.09 

เงินฝากธนาคาร 29,357,831.30 -  -  29,357,831.30 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  3,282.65  3,282.65 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  77,592.42  77,592.42 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  18,349,883.73  18,349,883.73 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  4,672,164.76  4,672,164.76 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  330,557.50  330,557.50 

คาใชจายคางจาย -  -  1,441,597.82  1,441,597.82 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  492.40  492.40 

หนี้สินอื่น -  -  83,803.27  83,803.27 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 33,094,707.15  42,080,854.26 

เงินฝากธนาคาร 30,547.90  - 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.69  2.27 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 356,079.10  - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 
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ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศที่ลงทุนในทองคําแทง ซึ่งผลตอบแทนของ

เงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลก โดยขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของราคา

ทองคําในขณะนั้น และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทรัพยสินที่กองทุนถือครอง 

เปนทรัพยสินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาแข็งคาขึ้น ผูถือหนวยลงทุนก็จะไดรับ

ประโยชน ในทางตรงกันขามหากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาออนคาลง ผูถือหนวยลงทุนก็จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงของกองทุน 

กองทุนมีความเสี่ยงหลัก ดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา 

- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

- ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพยของกองทุนตางประเทศอาจมากกวาหรือนอยกวามูลคาหนวยลงทุน

ของกองทุนตางประเทศ 

- ความเสี่ยงที่คาบริหารกองทุนตางประเทศจะเพิ่มขึ้น 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการจํากัดความรับผิดชอบของผูรักษาทรัพยสิน 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไดอีกตอไป 

- ความเสี่ยงจากการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยจะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 46,949,058.12 4.11% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 46,949,058.12 4.11% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.38% 

 กองทุน SPDR Gold Trust 198,255 1,102,053,748.10 96.38% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 1,102,053,748.10 96.38% 

 ทรัพยสินอื่น 9,302,493.76 0.81% 

 หนี้สินอื่น -14,812,571.75 -1.30% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,143,492,728.23 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 98,427,903.9922 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.6175 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

สําหรับระยะเวลา1 ปของรอบปบญัชี 2564/2565 ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 13,827.05 1.1770 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 377.10 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 1,257.00 0.1070 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 3.81 0.0003 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 15,464.96 1.3164 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กมุภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  

 เทากับ 1,174,770,525.52 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 9.01% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05% (538,237.12 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 



 

31 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 กมุภาพนัธ 2564  ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอ 

คานายหนาทั้งหมด 

1. Citigroup Global Markerts Singapore Securities Pte.Ltd. 84,965.83 15.78 

2. Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 41,261.22 7.67 

3. J.P. Morgan Securities Singapore Private Ltd. 234,333.27 43.54 

4. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 177,676.80 33.01 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 538,237.12 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลด สงิคโปร 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 - 31 มกราคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 

6 นายวิจักขณ ณ เชียงใหม 



 

33 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 


