รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่ ง-H
(TGoldBullion-H)
รหัสกองทุน 5401

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตทองคําแท่ ง -H สํ าหรั บ รอบระยะเวลาระหว่ างวัน ที่ 2 มี น าคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 1 มี น าคม 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดัชนี London AM Fix(USD)
ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1609.7 เป็ น 1746.95 โดยปรับตัวไปอยู่ที่จุดสู งสุ ดในช่วงกรกฎาคมที่ 2061.5 จากการ
ระบาดของ COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
1) จากการเลือกตั้งของ US และ Joe Biden ได้คว้าชัยชนะมาได้น้ นั ทําให้สงครามการค้าระหว่างจีนและ
US นั้นทุเลาความรุ นแรงลงในระยะสั้นๆจากนโยบายที่มีความผันผวนน้อยกว่านโยบายที่ผ่านมาของ Donald
Trumpและส่ งผลให้ตลาดหุน้ ทัว่ โลกปรับตัวขึ้น
2) ภูมิภาคต่างๆทัว่ โลกได้เริ่ มมีการฟื้ นตัวจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 เมื่อไตรมาสที่ 2 ของปี 2020
ที่ผ่านมาและทําให้มีเงินทุนไหลเข้าตลาดทองคําจํานวนมากเพราะถูกมองว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่เป็ น Safe Heaven
ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอย
3) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2020 บริ ษทั ยาหลายๆแห่ งที่ทาํ R&D เกี่ยวกับวัคซี น COVID-19 อยู่น้ นั เริ่ มออกมา
ประกาศประสิ ทธิภาพที่สามารถใช้งานได้จริ งไวกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 ส่ งผลให้ตลาด
อาจกลับไปอยูใ่ นสภาวะปกติไวขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี
4) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021ประเทศต่างๆทัว่ โลกนั้นเริ่ มมีการฉี ดวัคซี นและทําให้การใช้ชีวิตแบบ pre –
pandemic นั้นกําลังกลับมาและหลายๆประเทศในโลกก็ต่างออกมาให้คาํ มัน่ ว่าจะเปิ ดประเทศภายในปี นี้ ถึงปี
หน้า ซึ่ งสะท้อนการกลับมาของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ทําให้ราคาทองเริ่ มปรับลดลงจากการที่
เงินทุนไหลออกไปเข้า Asset Class อื่นๆมากขึ้นและลดบทบาทจาก Safe Heaven เหลือสิ นทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแทง-H เป็ นกองทุนลงทุนในทงคําแท่งเป็ นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยผลตอบแทนกองทุนทั้งปี ผันผวนตามตลาดหุ ้น สําหรับการป้ องกัน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์
ตลาด
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุ น อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ธ.ค. 63

1 ก.ย. 63

1 ปี

1

1 มี.ค. 63

3 ปี

1

1 มี.ค. 61

5 ปี

1

1 มี.ค. 59

10 ปี

1

-

ตังแต่
จัดตัง
1
กองทุน
2 มี.ค. 54

ถึง 1 มี.ค. 64 ถึง 1 มี.ค. 64 ถึง 1 มี.ค. 64 ถึง 1 มี.ค. 64 ถึง 1 มี.ค. 64 ถึง 1 มี.ค. 64

ถึง 1 มี.ค. 64

TGoldBullion-H
Benchmark

-2.88

-12.36

5.99

7.87

5.25

-

1.34

-2.74

-12.12

7.42

9.93

7.19

-

2.06

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.02

-0.03

-0.12

-0.27

-0.32

-

-0.16

15.69

15.80

19.53

14.31

13.60

-

16.01

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง

Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนีราคาทองคํา London AM Fix (USD)
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแสดงดัชนี ช้ ี วดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าวเพิ่มเติมโดยจะแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.30 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้งั แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
4,743.13
0.742%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
850.09
0.133%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
204.02
0.032%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงาน และเอกสารของกองทุน
159.12
0.025%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
71.00
0.011%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
131.83
0.020%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6,159.19
0.963%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
12 มิถุนายน 2562

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
%NAV
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั 12,936,782.84
3.32%
เงิ น ทุ น เป็ นผู ้อ อก ผู ส้ ั่ ง จ่ า ย ผู ้รั บ รอง ผู ้รั บ อาวัล ผู ้ส ลัก หลัง หรื อ ผู ้ค้ าํ
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

มูลค่ าตาม ร้ อยละของ มูลค่ าตาม
วันครบ จํา นวนหน่ วย
ร้ อยละของ
กําหนด (พันออนซ์ )/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
Moody's
ดอกเบี้ย ค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
มูลค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

380,723.99

100.00

380,723.99

97.57

การลงทุนในสิ นค้ าโภคภัณฑ์

380,723.99

100.00

380,723.99

97.57

โลหะมีค่ า

380,723.99

100.00

380,723.99

97.57

380,723.99

100.00

380,723.99

97.57

12,936.78

3.32

12,934.78
12,934.78

3.32
3.32

2.00

0.00

2.00

0.00

การป้องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

(2,933.47)

(0.76)

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

(2,933.47)

(0.76)

(544.73)

(0.13)

GOLD BULLION 999.9

ทองคําแท่ง 99.99%

7.20

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

Baa1*

12,928.73

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

Baa1*

2.00

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

380,723.99

100.00

(544.73)

(0.13)

390,182.58

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
Moody's

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

FITCH

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(57,207.70)

(0.01%)

(57,207.70)

AA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(423,608.62)

(0.11%)

(423,608.62)

ธนาคารกสิกรไทย

S&P

วัตถุประสงค์

TRIS

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(613,527.85)

(0.16%)

(613,527.85)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

A+*

A+*

BBB-*

Baa3*

ปัองกันความเสี่ยง

(45,518.85)

(0.01%)

(45,518.85)

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(71,972.98)

(0.02%)

(71,972.98)

AA+*

BBB+*

Baa1*

(589,523.47)
(930,685.98)

(0.15%)
(0.24%)

(589,523.47)
(930,685.98)

ธนาคารทหารไทย

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(60,530.83)

(0.02%)

(60,530.83)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

A+*

A+*

BBB-*

Baa3*

ปัองกันความเสี่ยง

(140,890.00)

(0.04%)

(140,890.00)

ธนาคารทหารไทย

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Grade Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Grade Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติง้ เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial
commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference
compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 มีนาคม 2564
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่ง-H
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุน เปิ ดธนชาตทองคําแท่ง-H (“กองทุน ”) ซึ่ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบประกอบรายละเอีย ดเงิ น ลงทุน ณ วัน ที ่ 1 มีน าคม 2564 งบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ของกองทุ น เปิ ดธนชาตทองคํา แท่ ง -H
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พ ที่ สมาคมบริ ษ ทั จัดการลงทุ นกําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี สาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนด
โดยได้รับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
รับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ ห ารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทํางบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญ ชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ ห ารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8382
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 15 มีนาคม 2564
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กองทุนเปิ ด ธนชาตทองคํา แท่ง-H
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
บาท
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ

2564

2563

3, 4, 7
7
7
3, 5, 6, 7

380,723,986.29
12,930,725.45
6,057.39
393,660,769.13

1,521,599,804.24
29,717,051.57
12,898.29
118,079.42
8,147.31
1,551,455,980.83

2,933,466.28
528,965.75
908.61
14,850.93
3,478,191.57
390,182,577.56

60,961,579.68
988,763.67
1,934.74
28,082.86
61,980,360.95
1,489,475,619.88

341,436,583.88

1,381,461,595.68

206,182,484.78
(157,436,491.10)
390,182,577.56

327,992,501.53
(219,978,477.33)
1,489,475,619.88

11.4276
34,143,658.3877

10.7818
138,146,159.5680

7
3, 5, 6
5

สิ นทรัพย์สุทธิ ตอ่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
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กองทุนเปิ ด ธนชาตทองคํา แท่ง-H
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 มีนาคม 2564
บาท
หมายเหตุ
3

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
3
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
5
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
5
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
ขาดทุนสุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุน
3
รายการกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั
6, 7
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม ่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานก ่อนภาษีเงิ นได้
หัก ภาษีเงิ นได้
3
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานหลังหักภาษีเงิ นได้
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2564

2563

23,815.45
23,815.45

106,114.39
106,114.39

4,743,130.70
204,021.12
850,087.58
71,000.00
35,635.00
255,317.76
6,159,192.16
(6,135,376.71)

7,773,903.95
424,031.11
1,766,796.25
71,000.00
28,865.00
316,786.95
10,381,383.26
(10,275,268.87)

245,127,953.38
(177,438,682.38)
(57,247,460.07)
57,910,033.98
329,090.35
68,680,935.26
62,545,558.55
(3,572.32)
62,541,986.23

6,173,829.14
288,742,686.40
37,860,375.40
(60,665,881.54)
(121,304.12)
271,989,705.28
261,714,436.41
(6,764.45)
261,707,671.96

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 มีนาคม 2564
1.

2.

3.

-

ข้ อมูลทั่วไป
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่ง-H (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ปั จจุบนั มีเงินทุนจดทะเบียน
จํานวน 4,000 ล้านบาท (แบ่ งเป็ น 400 ล้านหน่ วยลงทุ น มู ลค่าหน่ วยลงทุ นละ 10 บาท) โดยมี บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ โดยเน้น
การลงทุนในทองคําแท่ง (Physical gold) ในต่างประเทศ ที่มาตรฐานผูผ้ ลิตเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริ สุทธิ์ของทองคํา
ไม่ต่าํ กว่า 99.5% โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น อ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
กองทุน จะลงทุน ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่อ ป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ในปี ปัจจุบนั งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วน
เรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งในการใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี เป็ นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุ งงบการเงินที่นาํ เสนอในปี ก่อน ซึ่ งเดิ มจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบ
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 106 เรื่ อ ง “การบัญชี สําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน”
อย่างไรก็ตาม การนําแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของกองทุน
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
เงิน ลงทุ น ที่ เป็ นทองคําแท่ ง แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตลาดของทองคําแท่ งที่ เผยแพร่ โดย
Bloomberg ซึ่งเป็ นราคาล่าสุ ดภายในเวลา 16.00 น. ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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4.

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
และสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วัน สิ้ น ปี กําไรหรื อขาดทุ น ที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้น จากสัญ ญาอนุ พ นั ธ์ที่ยงั ไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับ
สั ญ ญาอนุ พ นั ธ์ ณ วัน สิ ้ น ปี จากอัตราตามสั ญ ญา เป็ นราคาตลาดของสัญ ญาอนุ พ นั ธ์ที่ มี อ ายุค งเหลื อ
เช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้
ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2564
2563
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

196,033,215.20
1,404,598,304.15
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297,586,154.06
192,401,325.45

5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผถู ้ ือหุ น้ และ/
หรื อกรรมการเดี ยวกัน กับ บริ ษ ทั จัดการและกองทุ น รายการที่ สําคัญ ดังกล่าวสําหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 1
มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2564

2563

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,743,130.70

7,773,903.95

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

850,087.58

1,766,796.25

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

167,068,855.18

3,637,022,420.12

ตามที่ระบุในสัญญา

167,005,732.10

3,643,465,755.35

ตามที่ระบุในสัญญา

ซื้อเงินตราต่างประเทศ

1,174,620,742.76

347,145,842.15

ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศ

1,329,221,309.28

448,539,456.27

ตามที่ระบุในสัญญา

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินตราต่างประเทศ
ขายเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
402,280.77
715,756.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
45,713.70
162,671.84
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
2,525,916.18
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
118,079.42
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
186,408.85
32,576,643.09
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6.

อนุพ นั ธ์ ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
บาท
2564

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

7.

-

-

จํานวนเงินตาม
สัญญา
380,441,109.75

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
2,933,466.28
บาท
2563
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
118,079.42
60,961,579.68

จํานวนเงินตาม
สัญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,414,279,365.65
การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่ น โดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ น ในสภาพปกติ ร ะหว่างผูซ้ ้ื อ และผู ข้ าย (ผู ร้ ่ ว มตลาด)
ณ วัน ที่ ว ดั มู ล ค่ า กองทุ น ใช้ร าคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่อ งในการวัด มู ล ค่ายุติ ธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งได้ กองทุ น จะประมาณมู ล ค่ ายุติ ธรรมโดยใช้เทคนิ ค การ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึ งเครื่ องมือทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมู ลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ ได้อ้างอิ งจากข้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมู ลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)
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ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์
ทองคําแท่ง
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์

บาท
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

380,723,986.29
-

ระดับที่ 1

-

-

2,933,466.28
บาท
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

รวม
380,723,986.29
2,933,466.28

รวม

สิ นทรัพย์
ทองคําแท่ง
1,521,599,804.24
1,521,599,804.24
ตราสารอนุพนั ธ์
118,079.42
118,079.42
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์
60,961,579.68
60,961,579.68
เงินลงทุนต่างๆ ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยทองคําแท่งที่มีสภาพคล่องที่ซ้ื อขายในตลาดที่จดั ตั้ง
ขึ้นอย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงหรับเครื่ องมือเหล่านี้
เครื่ องมื อทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที่เป็ นทางเลือก
ซึ่ งได้รั บ การสนั บ สนุ น จากข้อ มู ล ที่ ส ัง เกตได้จ ะถูก จัด อยู ใ่ นระดับ ที ่ 2 เครื ่ อ งมือ การเงิน เหล่า นี้
ประกอบด้วย อนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยคือความเสี่ ยงที่ มูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและ
หนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอตั รา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญา
อนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น

12,928,725.45
-

-

380,723,986.29
2,000.00
6,057.39

380,723,986.29
12,930,725.45
6,057.39

-

-

2,933,466.28
528,965.75
908.61
14,850.93

2,933,466.28
528,965.75
908.61
14,850.93

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอตั รา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
29,715,051.57
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญา
อนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญา
อนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-

-

1,521,599,804.24
2,000.00
12,898.29

1,521,599,804.24
29,717,051.57
12,898.29

-

118,079.42

118,079.42

-

60,961,579.68
988,763.67

60,961,579.68
988,763.67
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอตั รา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบี้ย
รวม
1,934.74
1,934.74
28,082.86
28,082.86

8.

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมือทางการเงิน เนื่ องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบญั ชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รายการ
2564
2563
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
12,596,327.09
48,220,561.06
กองทุนได้ทาํ สัญญาอนุ พนั ธ์เพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นลงทุนที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)
ความเสี่ ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากราคาและผลตอบแทนของทองคําแท่ง และหลักทรัพย์มีการ
ปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน
และตลาดเงิน นโยบายของรัฐบาล ธนาคารกลาง หรื อหน่ วยงานของรัฐ เป็ นต้น ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงควร
ตระหนักว่าไม่มีปัจจัยใดจะสามารถรับประกันราคาทองคําในอนาคตได้
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่ไม่มีการกระจายการลงทุน
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในทองคําแท่งเป็ นหลัก ทั้งนี้ โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน จึงไม่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ หลักทรัพย์ และมีความผัน
ผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภทที่มิได้มีการเคลื่อนไหวไป
ในทางเดียวกัน
การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
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