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วันที่  10  เมษายน 2566 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน
ประจําป�นับตั้งแต�วันที่  1 กุมภาพันธ� 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� มายังผู�ถือหน�วย
ลงทุนทุกท�าน 

ราคาทองคําผันผวนอย�างต�อเนื่องในป�ที่ผ�านมา โดยแม�จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนได�ในช�วงต�นป�ในฐานะสินทรัพย�ที่ใช�ป�องกัน
ความเสี่ยงเงินเฟ�อและข้ึนไปทําระดับสูงสุดในที่ 2,070 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ�ในช�วงต�นเดือนมีนาคม 2565 อย�างไรก็ดี ผลจาก
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน�าปรับข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องจนทําให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพ่ิมข้ึนมา
สูงกว�า 4% และดัชนีดอลลาร� (Dollar Index) แข็งค�าข้ึนจาก 95 จุด ไปทําจุดสูงสุดที่ 115 จุด ในช�วงต�นเดือนตุลาคมกดดันราคา
ทองคําปรับตัวลดลงต�อเนื่อง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนมุมมองต�ออัตราเงินเฟ�อและข้ึนดอกเบี้ยนโยบายอย�าง
รวดเร็ว และลงมาทําจุดต่ําสุดที่ 1,620 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ�  ก�อนจะปรับตัวเพ่ิมต�อเนื่องนับแต�ต�นเดือนพฤศจิกายน 2565 
เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังอัตราเงินเฟ้อส่งสัญญาณเพิ่มข้ึนในอัตราที่
ชะลอตัวลง และป�ดที่ระดับ 1,928 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ� ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566  

ดัชนี LBMA Gold Price PM ให�ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ 6.10 ในสกุลเงินบาท และให�ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ 
7.17  ในสกุลดอลล�าร�สหรัฐ ขณะที่กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� ให�ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.48 

สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการอีสท�สปริง (ประเทศไทย) ด�วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

  



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด ์สงิคโปร ์

 

รายงานการวิเคราะห�ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� 
 

ภาวะราคาทองคำประจำรอบปีทีผ่�านมา 

ราคาทองคําผันผวนอย�างต�อเนื่องในป�ที่ผ�านมา โดยแม�จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนได�ในช�วงต�นป�ในฐานะสินทรัพย�ที่ใช�ป�องกัน
ความเสี่ยงเงินเฟ�อและข้ึนไปทําระดับสูงสุดในที่ 2,070 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ�ในช�วงต�นเดือนมีนาคม 2565 อย�างไรก็ดี ผลจาก
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน�าปรับข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องจนทําให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพ่ิมข้ึนมา
สูงกว�า 4% และดัชนีดอลลาร� (Dollar Index) แข็งค�าข้ึนจาก 95 จุด ไปทําจุดสูงสุดที่ 115 จุด ในช�วงต�นเดือนตุลาคมกดดันราคา
ทองคําปรับตัวลดลงต�อเนื่อง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนมุมมองต�ออัตราเงินเฟ�อและข้ึนดอกเบี้ยนโยบายอย�าง
รวดเร็ว และลงมาทําจุดต่ําสุดที่ 1,620 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ�  ก�อนจะปรับตัวเพ่ิมต�อเนื่องนับแต�ต�นเดือนพฤศจิกายน 2565 
เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังอัตราเงินเฟ้อส่งสัญญาณเพิ่มข้ึนในอัตราที่
ชะลอตัวลง และป�ดที่ระดับ 1,928 ดอลลาร�สหรัฐต�อออนซ� ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 

ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวไซด�เวย�หรือไซด�เวย�อัพ โดยมีป�จจัยหนุนจากธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ�
เข�าใกล�จุดสูงสุดของการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย นอกจากน้ีการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน�มชะลอตัวลงในคร่ึงหลังของป� และความ
เสี่ยงด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตรจ์ะเป�นอีกป�จจัยหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคํา 

 

World Gold Demand 

 

ที่มา : World Gold Council as of Dec 2022 
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World Gold ETF Flow 

 

ที่มา : World Gold Council, gold ETF commentary as of Mar 2023 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร�  

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� ท่ีมีวัตถุประสงค�คือลงทุนซื้ อหลักทรัพย�ที่ ให�
ผลตอบแทนเทียบเท�าการลงทุนในทองคํา โดยในป�จจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเป�นกองทุนที่ลงทุนซ้ือทองคํา
และให้ผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างไรก็ดีจากตารางอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนในช�วงเวลาต�างๆ แสดงให�เห็นว�ากองทุนมีผลตอบแทนที่ แตกต�างจากดัชนีอ�างอิง หรือที่ เรียกว�ามี 
Tracking Error อยู�เสมอ ทั้งนี้เป�นผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค�าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� 
สิงคโปร� เป�นกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศ ทําให�ผลตอบแทนที่ เกิดข้ึนได�รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เปลี่ยนแปลงไป กล�าวคือถ�าเงินบาทมีการแข็งค�าข้ึน อัตราผลตอบแทนที่ผู�ลงทุนจะได�รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่น�อย
กว�าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาห�สหรัฐ และในทางกลับกันถ�าค�าเงินบาทมีการอ�อนค�าลง อัตรา
ผลตอบแทนที่ผู�ลงทุนจะได�รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การที่กองทุน SPDR Gold Trust ให�ผลตอบแทนแตกต�างกับผลตอบแทนของทองคํา ทําให�กองทุนมีอัตราผลตอบแทน
ที่แตกต�างกับมูลค�าทองคําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนท่ีแตกต�างจากทองคําส�วนใหญ�เกิดจากค�าใช�จ�ายในการ
บริหารและการเบี่ยงเบนของราคาซ้ือขายจากมูลค�าที่แท�จริง 

3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางส�วนไว�ในกองทุนเพ่ือใช�ในการรองรับการซื้อขายหน�วยลงทุน ทําให�กองทุนไม�สามารถนํา
เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได� ส�งผลให�เกิดความแตกต�างข้ึนในอัตราผลตอบแทนที่ ได�รับ ซึ่ง
โดยทั่วไปป�จจัยนี้จะมีสัดส�วนค�อนข�างน�อยยกเว�นแต�รอบป�บัญชีที่มีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

โดยในรอบปทีี่ผ�านมา กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� มีผลตอบแทนร�อยละ 1.48 (ดูรายละเอียดในตารางผลการ
ดําเนินงานด�านหลัง) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้ งแต�วันที่  
1 กุมภาพันธ� 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� ท่ีมีวัตถุประสงค�คือลงทุนซื้ อหลักทรัพย�ที่ ให�
ผลตอบแทนเทียบเท�าการลงทุนในทองคํา โดยในป�จจุบันกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเป�นกองทุนที่ลงทุนซ้ือทองคํา
และให�ผลตอบแทนการลงทุนเท�ากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักด�วยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถุประสงค�ของกองทุนโดยจะเน�นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส�วนการลงทุนในรอบแต�ละป�บัญชี 
จึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ด�วยทรัพย�สินอื่น (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสิทธเิรยีกร�องดังกล�าวเป�นศนูย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนี้หรือลูกหนี้แห�งสิทธิ
เรียกร�องผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได�(ถ�ามี) 

 ไม�ม ี
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ข�อมูลทั่วไปของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� 

วัตถุประสงค�ของโครงการ :  

เพ่ือสร�างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให�ได�ใกล�เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา โดยจะลงทุนในหน�วยลงทุน
ของกองทุนต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของกองทุน ส�วนที่เหลือลงทุนใน
หลักทรัพย�อ่ืนใดที่ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย�สินทางเลือก  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย�สินทางเลือก : ทองคํา 

รูปแบบกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) : กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพบเศษ :  

ชื่อกองทุนหลัก (กรณ ีFeeder Fund) : SPDR GOLD TRUST 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สิงคโปร� (SINGAPORE) 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต�างประเทศ : กองทุนรวมที่เน�นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต�างประเทศ 

นโยบายการกู�ยืม (ถ�าม)ี :  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค�ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) : ไม�ลงทุน  

กลยุทธ�การบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. มุง่หวังให�ผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 

2. กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เคลื่อนไหวตามดัชนี (Index Tracking) 

ดัชนีชี้วัด/อ�างอิง (Benchmark) :  

ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ (LBMA Gold Price) ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ 
วันที่คํานวณผลตอบแทน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู�ภายใต�กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข�อมูลและแจ�งให� ผู�ลงทุนทราบล�วงหน�า
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อย�างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล�าวผ�านการลง
ประกาศในเว็บไซด�ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได�  

อย�างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให�เป�นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข�อกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช�เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู�ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม�ได�จัดทําหรือเป�ดเผยข�อมูล/อัตรา
ดังกล�าวอีกต�อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าผ�านการประกาศในเว็บไซด�ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 

ลักษณะการจ�ายผลตอบแทนของกองทุน : จ�ายผลตอบแทนแบบไม�ซับซ�อน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที ่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตาม
วัตถุประสงค�ของกองทุน เพ่ือให�สามารถสร�างผลตอบแทนที่ใกล�เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําให�มากที่สุด  

กลยุทธ�การลงทุนของกองทุนจะใช�นโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน�วย
ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป�นกองทุนที่ลงทุนในทองคําแท�ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล�าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ี
ถือหุ�นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป�นองค�กรที่ไม�แสวงหากําไรที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร�แลนด� 
และมี State Street Global Market LLC เป�น Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
นิวยอร�ก ญ่ีปุ�น ฮ�องกง และสิงคโปร� ซึ่งบริษัทจัดการจะทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย�ของประเทศสิงคโปร� ทั้งนี ้บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน�วยลงทุนของกองทุนดังกล�าว เป�นตลาดหลักทรัพย�ของประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
ประเทศสิงคโปร�ในภายหลังก็ได� โดยถือว�าได�รับความยินยอมจากผู�ถือหน�วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน�
ของกองทุนเป�นสําคัญ  

ทั้งนี ้ลักษณะของทองคําแท�งที่กองทุนหลักลงทุน มีลักษณะดังนี ้ 

1. ทองคําแท�งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต�องมีความบริสุทธิ์อย�างน�อย 995 ส�วนใน 1,000 ส�วน (99.5%) 
หรือสอดคล�องกับมาตรฐานที่กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข�อกําหนดในการส�งมอบของ 
London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให�มีหน�วยงานอิสระ ซึ่งป�จจุบัน ได�แก� Inspectorate 
International Limited เพ่ือทําหน�าท่ีออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของทองคําแท�ง เป�นประจําป�ละ 2 
คร้ัง  

2. เป�นกองทุน ETF ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ซึ่งมีราคาเป�ดเผยไว�อย�างแพร�หลาย 

3. การคํานวณมูลค�า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช�ราคา LBMA Gold Price ซ่ึงจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. 
ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกองทุนไม�สามารถเข�าลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได� หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว�าการลงทุนใน
หน�วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ไม�เหมาะสมอีกต�อไป เช�น กองทุน SPDR Gold Trust มีผลตอบแทนต่ํากว�า และ/
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หรือ แตกต�างจากผลตอบแทนของทองคําแท�ง Gold Bullion และ/หรือ กองทุนอ่ืนๆที่มีนโยบายการลงทุนใกล�เคียงกันอย�างมี
นัยสําคัญ หรือติดต�อกันเป�นระยะเวลานาน หรือกองทุน SPDR Gold Trust ได�มีการประกาศเลิกกองทุน เป�นต�น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศอ่ืนท่ีเน�นลงทุนในทองคาแท�ง (Gold Bullion) โดยถือว�าได�รับความ
เห็นชอบจากผู�ถือหน�วยลงทุนแล�ว ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน�วยลงทุนเป�นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าเป�นเวลาไม�น�อย
กว�า 15 วัน ก�อนที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศอ่ืน 

อย�างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม�สามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดที่มีนโยบายสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของโครงการ บริษัท
จัดการจะดําเนินการขอมติจากผู�ถือหน�วยลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือยกเลิกกองทุนได� 

ในสภาวการณ�ปกติ กองทุนจะลงทุนในต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชี ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของ
กองทุนรวม แต�ทั้งนี้ กองทุนอาจไม�สามารถดํารงอัตราส�วนการลงทุนในต�างประเทศตามที่ระบุไว�ในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม�เหมาะสม เช�น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ�ไม�ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต�างประเทศเต็มเป�นการชั่วคราว เป�นต�น หรือ
เพ่ือรอการลงทุน ท้ังนี้ กองทุนจะทํารายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามอัตราส�วนการลงทุนที่กําหนด พร�อมทั้งเหตุผล และจัดส�ง
มายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กําหนด 

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม�นามาบังคับใช�ในช�วงระยะเวลาไม�เกิน 30 วันนับตั้งแต�วันจดทะเบียนกองทรัพย�สินเป�นกองทุนรวม 
และไม�นํามาบังคับใช�ในช�วง 30 วันก�อนเลิกกองทุน หรือช�วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป�นต�องรอกาลงทุน และ/หรือในช�วงที่ผู�ลงทุน
ทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย�ายกองทุนจานวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม�
เกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้ ยังคงต�องคํานึงถึงประโยชน�ผู�ลงทุนเป�นสําคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป�น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย�ต�างประเทศได� โดยไม�ทําให�ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ 
 �ให�เป�นดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณ�ตลาดและต�องเป�นไปเพ่ือประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน อนึง่ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ�งผู�ถือหน�วยลงทุนล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วัน โดยผ�าน www.eastspring.com หรือช�องทางอ่ืน
ใดที่บริษัทจัดการกําหนดก�อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล�าว 

ส�วนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห�งหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากว�า 1 ป� โดย
วัตถุประสงค์สำรองไว้ เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคล�อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต�างประเทศ 
ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต�างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย� หรือทรัพย�สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซือ้ขายล�วงหน�า (Derivatives) โดยมวัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต�างประเทศตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย� หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

อย�างไรก็ตาม กองทุนจะไม�ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย�ท่ี
ไม�มีการซ้ือขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ ที่ มี อันดับความน�าเชื่ อถือตํ่ากว�าระดับที่ สามารถลงทุนได� (Non-
Investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ (Unrated) 
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รายละเอียดการลงทุนในต�างประเทศ : เป�นไปตามประกาศ 

 

ข�อมูลเพ่ิมเติม 

เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน�วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขช่ือบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหน�วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลต้ังแต�วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป�นต�นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่

ข้อผูกพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ชื่อบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน 

ชื่อ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ข�อมลูของกองทนุรวมทีล่งทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมต�างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกว�าร�อยละ 20  
ของ NAV  
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 
2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 
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ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงินทีส่ําคญั     

งวดปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 
31 ม.ค. 

66 
31 ม.ค. 

65 
29 ม.ค. 

64 
31 ม.ค. 

63 
31 ม.ค. 

62 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 11.6175 12.1445 10.6331 9.0900 9.6406 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 11.7897 11.6175 12.1445 10.6331 9.0900 

กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� +1.48% -4.32% +14.26% +16.98% -5.71% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** +6.10% +7.06% +13.26% +19.30% -2.00% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** +7.17% -3.66% +17.70% +19.72% -1.62% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 1,143 1,302 2,020 1,972 1,925 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 1,199 1,143 1,302 2,020 1,972 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดปี (ล�านบาท) 1,294 1,175 1,362 1,975 2,051 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดป ี(Net cash flow) (ล�านบาท)  +48 -134 -903 -250 -620 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดป�* (Average redemption rate) 0.32% 0.31% 0.72% 0.28% 0.19% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ดทหารไทย โกลด� สงิคโปร� ณ วนัที ่31 มกราคม 2566   

 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ป� 

ย้อนหลัง 
3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (31 ต.ค. 65) (27 ก.ค. 65) (31 ม.ค. 65) (31 ม.ค. 63) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� +12.62% +5.85% +1.48% +3.50% +1.40% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** +1.79% +0.59% +6.10% +8.76% +3.63% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** +17.38% +12.24% +7.17% +6.68% +3.01% 

Note**      
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลําร�สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส�วน 100% ปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือ 
                                   เทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลําร�สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส�วน 100% 
  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                         การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผู�ถือหน�วยลงทุนของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� 

ความเห็น  

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย�สุทธิสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สิงคโปร� ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 
และผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น  

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู� สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกองทุนตามประมวล
จรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป�นอิสระ ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล
จรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส�วนที่ เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

ข�อมูลอื่น 

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอื่นประกอบด�วย ข�อมูลซึ่งรวมอยู�ในรายงานประจําป� แต�ไม�รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนัน้ ข�าพเจ�าคาดว�าข�าพเจ�าจะได�รับรายงานประจําป�ภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืน และข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเชื่อมั่นต�อข�อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรือปรากฏว�าข�อมูลอ่ืนมีการแสดงข�อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  

เมื่อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�อง
สื่อสารเร่ืองดังกล�าวกับผู�บริหารเพ่ือให�ผู�บริหารดําเนินการแก�ไขข�อมูลที่แสดงขัดต�อข�อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได� รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�า
จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข�อผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่อง การเป�ดเผยเร่ือง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต�อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชี
ซ่ึ งรวมความเห็นของข� าพเจ� าอยู� ด�วย ค วามเ ช่ือมั่ นอย� างสมเหตุสมผลคือความเ ช่ือมั่ นในระดับสูงแต� ไม� ได� เป�น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญที่มีอยู� ได�เสมอไป ข�อมูลที่ ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู�ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�
หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงท่ีไม�พบ
ข�อมูลที่ ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญซึ่งเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่ เกิดจากข�อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล 
การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู�บริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�
เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสําคัญต�อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่องหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามี
ความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึง
การเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข�อง หรือถ�าการเป�ดเผยดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ข�อสรุปของข�าพเจ�าข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม 
เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กองทุนต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�บริหารในเร่ืองต�าง ๆ ที่สําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได�วางแผนไว� 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

 
(นางสาวชมภูนุช  แซ�แต�) 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ� 2566 
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กองทุนเป ดทหารไทย โกลด  สิงคโปร  

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 66

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย� 7

เงินลงทุนแสดงด วยมูลค ายุติธรรม 3, 4 1,091,743,681.06    1,102,053,748.10    

เงินฝากธนาคาร 85,938,932.20         46,945,380.37          

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 26,206.78                  3,677.75                    

จากการขายหน�วยลงทุน 210,227.59               1,522,835.18            

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 5, 6 38,503,177.42         7,832,943.63            

รวมสินทรัพย� 1,216,422,225.05 1,158,358,585.03

หนี้สิน 7

เจ�าหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน -                              11,857,434.03          

จากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน 14,503,419.07         1,662,372.31            

เจ�าหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 6 1,629,094.06            53,285.05                 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 5 1,379,379.08            1,221,871.43            

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 3,931.02                    551.66                        

หนี้สินอื่น 80,650.26                  70,342.32                  

รวมหนี้สิน 17,596,473.49 14,865,856.80

สินทรัพย�สุทธิ 1,198,825,751.56 1,143,492,728.23

สินทรัพย�สุทธิ:

ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 1,016,840,200.96    984,279,042.45       

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ 281,924,220.20       266,703,927.63        

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (99,938,669.60) (107,490,241.85)

สินทรัพย�สุทธิ 1,198,825,751.56 1,143,492,728.23

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 11.7897 11.6175

จาํนวนหน วยลงทุนที่จาํหน ายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้นป  (หน�วย) 101,684,019.8323   98,427,903.9922     

บาท



 

17 กองทนุเปิดทหารไทย โกลด ์สงิคโปร ์

 

 
 
 
 
 
 

กอ งทุน เป ดทหารไทย โกลด  สิงคโปร  

งบกําไร ขาดทุนเบ็ด เสร็จ

สํา หรับป สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 66

หมายเหตุ 2566 2565

รายได� 3

รายได�ดอกเบี้ย 104,837.79               25,409.55                 

รวมรายได� 104,837.79               25,409.55                 

ค�าใช�จ�าย 3

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 5 15,234,557.12        13,827,049.13         

ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 415,487.87               377,101.42               

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,384,959.71           1,257,004.40           

รวมค�าใช�จ�าย 17,035,004.70         15,461,154.95

ขาดทุนสุทธิ (16,930,166.91) (15,435,745.40)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 78,337,611.82 52,096,905.38

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (24,670,255.90) 26,099,910.58

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ� (50,276,508.00) (103,863,239.00)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ� 6, 7 29,094,424.78 (10,239,667.65)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ (7,987,807.87) (4,693,502.89)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม�เกิดขึ้น 24,497,464.83 (40,599,593.58)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานก�อนภาษีเงินได� 7,567,297.92 (56,035,338.98)

หัก ภาษีเงินได� 3 (15,725.67) (3,811.34)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได� 7,551,572.25 (56,039,150.32)

บาท
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กอ งทุน เป ดทหารไทย โกลด  สิงคโปร  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย� สุทธิ

สํา หรับป สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 66

2566 2565

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย�สุทธิจาก

การดําเนินงาน 7,551,572.25 (56,039,150.32)

การเพ่ิมขึ้นของทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� 1,030,460,438.32   783,201,865.24       

การลดลงของทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� (982,678,987.24) (885,251,546.13)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย�สุทธิในระหว�างป� 55,333,023.33 (158,088,831.21)

สินทรัพย สุทธิ ณ วันต นป 1,143,492,728.23   1,301,581,559.44  

สินทรัพย สุทธิ ณ วันปลายป 1,198,825,751.56  1,143,492,728.23

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน�วยลงทุน

(มูลค าหน วยละ 10 บาท)

หน วยลงทุน ณ วันต นป 98,427,903.9922    107,181,534.0390  

บวก : หน�วยลงทุนที่ขายในระหว�างป� 85,837,787.6845    66,396,451.0911    

หัก : หน�วยลงทุนที่ร ับซ้ือคืนในระหว�างป� (82,581,671.8444) (75,150,081.1379)

หน วยลงทุน ณ วันปลายป 101,684,019.8323  98,427,903.9922     

หน�วย

บาท
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กอ งทุน เป ดทหารไทย โกลด  สิงคโปร  

งบประกอบร ายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 66

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกอ งทุนรวมในต�างประเทศ

กองทุนทองคําแท�ง

SPDR Gold Trust * 186,785        1,091,743,681.06         100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ 1,091,743,681.06  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 919, 306,15 6.75  บาท) 1,091,743,681.06  100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เป นกองทุนที่ลงทุนในทองคําแท ง ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นิวยอร ก ญ่ีปุ น 

ฮ องกง และสิงคโปร 

ช่ือหลักทรัพย�
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กอ งทุน เป ดทหารไทย โกลด  สิงคโปร  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ

กองทุนทองคําแท�ง

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

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ 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 เป นกองทุนที่ลงทุนในทองคําแท ง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นิวยอร ก ญ่ีปุ น 

ฮ องกง และสิงคโปร 

ช่ือหลักทรัพย�
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กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สงิคโปร� 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2566 

1. ข�อมูลทั่วไป 

กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด�  สิ งคโปร�  (“กองทุน”) จดทะเบียนเป�นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2554 ป�จจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 
4,000 ล�านบาท (แบ�งเป�น 400 ล�านหน�วยลงทุน มูลค�าหน�วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 
อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เป�นผู� จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน�วยลงทุน (เดิม บริษัท
หลั กท รั พย� จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เป�นผู� จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน�วยลงทุน จนถึงวันที่  10 
กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป�นผู�ดูแลผลประโยชน� 

กองทุนเป�นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน�วยลงทุน ซึ่งไม�กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�นิวยอร�ก ญ่ีปุ�น ฮ�องกง และ
สิงคโปร� โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข�าทํา
สัญญาอนุพันธ� (Derivatives) ซึ่ งมีวัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต�างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน�วยลงทุน  

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส�วนเร่ืองที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม�ได�
กําหนดไว� กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนได�จัดทําเป�นภาษาไทย และมีหน�วยเงินตราเป�นบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกล�าวเป�นไปตาม
วัตถุประสงค�ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผู�อ�านงบการเงินที่ ไม�คุ�นเคยกับภาษาไทย 
กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู�เป�นสินทรัพย�ด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ เสนอขายในต�างประเทศ แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยใช�ราคาซื้อขายคร้ังล�าสุด ณ 
วันท่ีวัดค�าเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนจากการปรับมูลค�าของเงินลงทุนให�เป�นมูลค�ายุติธรรมจะรับรู�ในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหน�ายใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก 
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การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย 

รายได�ดอกเบี้ยรับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�าง โดยคํานึงถึงอตัราดอกเบี้ยที่แท�จริง  

ค�าใช�จ�ายรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง  

เมื่อมีการจําหน�ายเงินลงทุน ผลต�างระหว�างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได�รับกับมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู�ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศ 

บัญชีท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย�และหนี้สินที่
เป�นเงินตราต�างประเทศ ณ วันสิ้นป�แปลงค�าเป�นเงินบาท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ� ณ 
วันที่เกิดรายการ แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป� กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม�เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ�ที่ยังไม�ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ� 
ณ วันสิ้นป� จากอัตราตามสัญญา เป�นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ�ท่ีมีอายุคงเหลือเช�นเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจ�าหนี้จากสัญญาอนุพันธ�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการแปลงค�ารับรู�ในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินได�ตามประมวลรัษฎากรจากรายได�ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร�อยละ 15 ของรายได�ก�อนหัก
รายจ�าย  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให� เป�นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่ เก่ียวข�องกับสินทรัพย� หนี้สิน รายได� ค�าใช�จ�าย และการเป�ดเผยข�อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย�และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว�   

การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได�รับการทบทวนอย�างต�อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไป 

4. ข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได�ดังนี ้

 บาท 

 2566  2565 

ซ้ือเงินลงทุน 360,481,478.46 105,885,805.16 

ขายเงินลงทุน 424,458,901.42 342,350,458.11 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

 ในระหว�างป�  กองทุนมีรายการธุรกิจระหว�างกันที่ สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ื นซ่ึ งมีผู� ถือหุ� นและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สาํคัญดังกล�าวสาํหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 และ 2565 
มีดังต่อไปนี ้

 บาท   

 2566  2565  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 6,673,657.20  13,827,049.13  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 606,696.10  1,257,004.40  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 8,560,899.92  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 778,263.61  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 1,305,093,980.00  387,732,289.55  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 1,429,508,011.20  300,122,806.80  ตามที่ระบุในสัญญา 

 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ดังนี ้ 

 บาท 

 2566  2565 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย -  1,124,251.65 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย -  102,204.71 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย 1,269,175.41  - 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย 115,379.57  - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 2,341,946.48  - 
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6. อนุพันธ�ทางการเงินตามมูลค�ายุติธรรม 

 บาท 

 2566 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 1,115,316,730.00  38,503,177.42  1,629,094.06 

 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 1,052,294,782.80  7,832,943.63  53,285.05 

 

7. การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค�ายุติธรรม 

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได�รับจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาที่จะจ�ายเพ่ือโอนหนี้สินให�ผู� อ่ืน โดย
รายการดังกล�าวเป�นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย (ผู�ร�วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค�า กองทุนใช�
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
เกี่ยวข�องกําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีที่ไม�มีตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม�สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล�องได� กองทุนจะประมาณมูลค�า
ยุติธรรมโดยใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าที่ เหมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ที่
เกี่ยวข�องกับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค�ายุติธรรมนั้นให�มากที่สุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื ่องมือทางการเงินที ่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสาํหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�างเดียวกัน (ข�อมูลระดับที่ 1) 

- ข�อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู�ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได�โดยตรง (ได�แก� ข�อมูลราคาตลาด) 
หรือโดยอ�อม (ได�แก� ข�อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย�นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข�อมูลระดับที่ 2) 

- ข�อมูลสาํหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินซ่ึงไม�ได�อ�างอิงจากข�อมูลที่สามารถสังเกตได�จากตลาด (ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�) 
(ข�อมูลระดับที่ 3)       
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน 1,091,743,681.06  -  -  1,091,743,681.06 

ตราสารอนุพันธ์ -  38,503,177.42  -  38,503,177.42 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  1,629,094.06  -  1,629,094.06 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

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

ตราสารอนุพันธ์ -  7,832,943.63  -  7,832,943.63 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  53,285.05  -  53,285.05 

เงินลงทุนต�าง ๆ ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ�างอิงไว�อย�างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล�องและถูกจัด
ประเภทอยู�ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด�วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล�องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งข้ึนอย�าง
เป�นทางการ กองทุนจะไม�ปรับราคาที่อ�างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล�านี ้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มี
การอ�างอิงไว�อย�างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู�ค�าหรือแหล�งกําหนดราคาที่ เป�นทางเลือกซ่ึงได�รับการ
สนับสนุนจากข�อมูลที่สังเกตได�จะถูกจัดอยู�ในระดับที่ 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล�านี้ประกอบด�วยอนุพันธ�ในตลาด
ซ้ือขายกันโดยตรง 

ในระหว�างป� ไม�มีการโอนรายการระหว�างลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม                    

ความเสีย่งด�านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางต�อไปน้ีได�สรุปความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด�วยสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลค�ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงท่ี 

 
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม -  -  1,091,743,681.06  1,091,743,681.06 

เงินฝากธนาคาร 85,938,932.20  -  -  85,938,932.20 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  26,206.78  26,206.78 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  210,227.59  210,227.59 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  -  38,503,177.42  38,503,177.42 

หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน 

หน�วยลงทุน -  -  14,503,419.07  14,503,419.07 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  1,629,094.06  1,629,094.06 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  1,379,379.08  1,379,379.08 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  3,931.02  3,931.02 

หนี้สินอ่ืน -  -  80,650.26  80,650.26 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงท่ี 

 
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม -  -  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 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  1,522,835.18  1,522,835.18 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  -  7,832,943.63  7,832,943.63 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงท่ี 

 
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจ�าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  11,857,434.03  11,857,434.03 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน 

หน�วยลงทุน -  -  1,662,372.31  1,662,372.31 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  53,285.05  53,285.05 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  1,221,871.43  1,221,871.43 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  551.66  551.66 

หนี้สินอ่ืน -  -  70,342.32  70,342.32 

ความเสี่ยงด�านเครดิต   

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ
ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้  อย�างไรก็ตาม สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้

ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศดังนี ้

 ดอลลาร�สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2566  2565 

เงินลงทุน (มูลค�ายุติธรรม) 33,113,244.80  33,094,707.15 

เงินฝากธนาคาร 1,205,410.76  30,547.90 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 18.56  0.69 

เจ�าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  356,079.10 

กองทุนได�ทําสัญญาอนุพันธ� เพ่ือคุ�มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป�นเงินตราต�างประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 6) 
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ความเสี่ยงด�านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด�านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศที่ลงทุนในทองคําแท�ง ซึ่งผลตอบแทนของ
เงินลงทุนดังกล�าวข้ึนอยู�กับความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลก โดยขึ้นอยู�กับอุปสงค�และอุปทานของราคา
ทองคําในขณะนั้น และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต�อดอลลาร�สหรัฐอเมริกา เนื่องจากทรัพย�สินที่กองทุนถือครอง 
เป�นทรัพย�สินในสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากเงินดอลลาร�สหรัฐอเมริกาแข็งค�าข้ึน ผู�ถือหน�วยลงทุนก็จะได�รับ
ประโยชน� ในทางตรงกันข�ามหากเงินดอลลาร�สหรัฐอเมริกาอ�อนค�าลง ผู�ถือหน�วยลงทุนก็จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงของกองทุน 

กองทุนมีความเสี่ยงหลัก ดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา 

- ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

- ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย�ของกองทุนต�างประเทศอาจมากกว�าหรือน�อยกว�ามูลค�าหน�วยลงทุน
ของกองทุนต�างประเทศ  

- ความเสี่ยงที่ค�าบริหารกองทุนต�างประเทศจะเพ่ิมข้ึน 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการจํากัดความรับผิดชอบของผู�รักษาทรัพย�สิน 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม�สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได�อีกต�อไป 

- ความเสี่ยงจากการเข�าทําธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivative) 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยจะวิเคราะห�ป�จจัยต�าง ๆ ที่มีผลกระทบต�อราคาของหลักทรัพย� 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2566 
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กองทุนเป�ดทหารไทย โกลด� สงิคโปร� 

 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2566 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 85,965,138.98 7.17% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 85,965,138.98 7.17% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 91.07% 
 SPDR Gold Trust 186,785 1,091,743,681.06 91.07% 
 รวมหนว่ยลงทนุตา่งประเทศ 1,091,743,681.06 91.07% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 37,084,310.95 3.09% 
 หนี้สินอื่น -15,967,379.43 -1.33% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 1,198,825,751.56 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 101,684,019.8323 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 11.7897 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทหารไทย โกลด� สงิคโปร�  

สําหรับระยะเวลา 1 ป�ของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.พ.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.พ.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่  31 ม.ค. 2566  ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 15,234.56 1.1770 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 415.49 0.0321 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 1,384.96 0.1070 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�มี   ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�มี   ไม�ม ี 

ภาษีเงินได ้ 15.73 0.0012 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 17,050.74 1.3173 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 กมุภาพันธ� 2565  ถึงวันที่  31 มกราคม  2566   
     เท�ากับ 1,294,354,890.30 บาท 

 
 
อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 27.85% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   = 0.07% (893,202.14 บาท) 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตัง้แต�วนัที ่ 1 กมุภาพันธ� 2565  ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2566 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
ค�านายหน�า          

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า
แต�ละรายต�อ 

ค�านายหน�าท้ังหมด 

1. Citigroup Global Markerts Singapore Securities Pte.Ltd. 158,741.19  17.77  

2. Maybank Securities Pte.Ltd. 417,434.81  46.75  

3. J.P. Morgan Securities Singapore Private Ltd. 89,891.52  10.06  

4. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 133,667.02  14.96  

5  UOB Kay Hian Securities 93,467.60  10.46  

  รวมค�านายหน�าทัง้หมด 893,202.14  100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ดทหารไทย โกลด� สงิคโปร� 

สำหรับรอบปีบัญช ี2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2565 - 31 มกราคม 2566) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 
 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

ไม่มี 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1 นายธีระศันส� ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย� 

3 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

4 นายสมิทธ� ศักดิ์กําจร 

5 นางสาวเชาวนี แก�วมณีเอ่ียม 

6 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 

7 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 

8 นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 

9 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

10 นายฤทธิพร ส�งเสริมสวัสดิ ์

11 นายวสวัตติ์ จิรวิชญ 

12 นายวิศิษฐ� ชื่นรัตนกุล 

13 นายวีรชัย จันเป�ง 

14 นายศตนนท� ทัน 

15 นายสิทธิ ธีรกลุชน 

16 นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ�วัฒนา 

17 นางสาวรุจิรา เข็มเพชร 
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การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ท่ีได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 


