รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่ งเพือ่ การเลีย้ งชีพ-H
(TGoldRMF-H)
รหัสกองทุน 5301

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตทองคํา แท่ ง เพื่ อ การเลี้ ยงชี พ -H สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า งวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2564 ถึ ง
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ราคาทองคําโลกปรับตัวลดลงจาก 1,898.51
USD/Ounce เป็ น 1,775.33 USD/Ounce โดยนับเป็ นการปรับตัว -6.49% โดยมีภาพรวมสําคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาทองคําดังนี้
เศรษฐกิ จ โลกมี ก ารฟื้ นตัว อย่า งเต็ม ที่ ภ ายหลัง จากการระบาดของไวรั ส covid-19 ในช่ ว งที่ ผ่า นมา
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมกระแพร่ ระบาดและมีการกระจายวัคซี นป้ องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่ อง
ผลักดันให้กาํ ลังการใช่ จ่ายของผูบ้ ริ โภคฟื้ นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อเมริ กาเหนื อและยุโรป สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ งระหว่างช่วงครึ่ งปี หลัง ส่ งผล
ให้ราคาทองคําที่เปรี ยบเสมือน safe haven ในมุมมองนักลงทุนส่ วนใหญ่เผชิญกับการผันผวนปรับตัวลดลงเป็ น
อย่างมาก ซึ่ งเป็ นช่วงที่นกั ลงทุนได้เริ่ มมุ่งความสนใจไปสู่ การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงมากขึ้นเช่นหุ ้น
หรื อ cryptocurrency ที่มีหลายความเห็นมองว่าสามารถใช้เป็ น digital gold ซึ่ งอาจจะเป็ นตัวเลือกในการใช้
แทนที่ทองคําได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตามสื บเนื่ องจากเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวอย่างรวดเร็ วก็ส่งผลให้ตวั เลขเงินเฟ้ อ (inflation) ปรับตัว
สู งขึ้นเป็ นอย่างมากจนอยู่ในระดับที่น่ากังวล และอาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผอ่ นคลายของธนาคารกลาง
ต่างๆ รวมถึงอาจทําให้ทองคํากลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากยิ่งขึ้นเนื่ องจากนักลงทุนสามารถใช้
ทองคําเพื่อ hedge inflation ใน portfolio ได้ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ลาจส่ งผลให้ราคาทองมีแนวโน้มที่จะ
ฟื้ นได้ในระยะถัดไป
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ – H มีนโยบายลงทุนโดยตรงในทองคําแท่ง (Physical
gold หรื อ Gold bullion) ในต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ90%
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
9 ก.ย. 64

9 มิ.ย. 64

1 ปี

1

9 ธ.ค. 63

3 ปี

1

7 ธ.ค. 61

5 ปี

1

9 ธ.ค. 59

1

จัดตั ้ง
1
กองทุน

9 ธ.ค. 54

10 มิ.ย. 54

10 ปี

ถึง 9 ธ.ค. 64 ถึง 9 ธ.ค. 64 ถึง 9 ธ.ค. 64 ถึง 9 ธ.ค. 64 ถึง 9 ธ.ค. 64 ถึง 9 ธ.ค. 64

TGoldRMF-H
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

ตั ้งแต่

ถึง 9 ธ.ค. 64

-0.67

-5.52

-5.06

10.96

6.82

-0.28

0.79

-0.67

-5.66

-4.11

12.80

8.91

0.45

1.44

0.00

0.04

-0.16

-0.24

-0.32

-0.15

-0.14

11.10

12.18

13.05

14.87

13.07

14.96

15.78

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 นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.03 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ใน
เมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
905.42
0.590%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.00
0.000%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
905.42
0.590%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่ านายหน้าซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
นายกาย ศิริพรรณพร
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
3 พฤศจิกายน 2563
1 กรกฎาคม 2564
16 สิ งหาคม 2564

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

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 แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
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 นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
9,685.23
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
6.09%

-

(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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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
อันดับความน่ าเชื่อถือ
ดอกเบี้ย
TRIS FITCH S&P Moody's
(%)

วันครบ
กําหนด

ร้ อยละของ
จํานวนหน่ วย
มูล ค่ าตาม
(พันออนซ์ )/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)

มูล ค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

149,475.86

100.00

149,475.86

การลงทุนในสิ นค้ าโภคภัณฑ์

149,475.86

100.00

149,475.86

93.95

โลหะมีค่า

149,475.86

100.00

149,475.86

93.95

149,475.86

100.00

149,475.86
9,685.23

93.95
6.09

GOLD BULLION 999.9 ทองคําแท่ง 99.99%
เงินฝากธนาคาร

2.50

93.95

9,683.23

6.09

9,683.23

6.09

2.00

0.00

2.00
151.73

0.00
0.09

สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

7.26

0.00

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

144.47

0.09

(207.63)

(0.13)

0.94

0.00

(208.56)

(0.13)

159,105.19

100.00

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

Baa1*

9,675.96

ประเภทกระแสรายวัน
AAA* F1+(tha)* BBB+*

BAY - C/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

Baa1*

2.00

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่น
รวมทั้งสิ้ น

149,475.86

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

7,258.65

0.00%

7,258.65

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

314,585.87

0.20%

314,585.87

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

84,613.52

0.05%

84,613.52

AA+*

BBB+*

Baa1*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(82,786.38)
(43,314.41)

(0.05%)
(0.03%)

(82,786.38)
(43,314.41)

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(128,628.31)

(0.08%)

(128,628.31)

FITCH

S&P

Moody's

AA+*

BBB+*

AAA*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AAA*

AAA*

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

หน้า 8 / 11

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

หน้า 9 / 11

Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

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

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations

CC

CC

CC

Very low probability of timely and full payment of
obligations

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

ี -H
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่งเพือ
่ การเลีย
้ งชพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 และวันที่ 09 มิถน
ุ ายน 2564
(หน่วย:บาท)

09 ธันวาคม 2564

ุ ายน 2564
09 มิถน

(ยังไม่ได ้สอบทาน)

(ตรวจสอบแล ้ว)

สินทร ัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม

149,475,858.60

151,037,190.57

9,677,963.21

8,836,347.72

จากเงินปั นผลและดอกเบีย
้

7,263.89

7,925.64

จากการขายสัญญาอนุพันธ์

406,458.04

1,151,629.93

935.00

1,080.00

159,568,478.74

161,034,173.86

เจ ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

254,729.10

4,472.44

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

208,562.11

62,588.69

0.90

4,028.10

463,292.11
159,105,186.63

71,089.23
160,963,084.63

146,427,309.36

139,952,566.98

1,964,026.61

1,168,809.47

10,713,850.66

19,841,708.18

159,105,186.63

160,963,084.63

10.8658

11.5012

14,642,730.9262

13,995,256.6980

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้

ลูกหนี้อน
ื่
รวมสินทรัพย์
ิ
้ น
หนีส
เจ ้าหนี้

ิ อืน
หนี้สน
่
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
้ งวด (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายแล้วทงหมด
ั้
ณ สิน

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่งเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ-H
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
้ สุดวันที่ 09 ธันวาคม 2564 และ 2563
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิน
(หน่วย:บาท)
09 ธ ันวาคม 2564

09 ธ ันวาคม 2563

ยังไม่ได ้สอบทาน

ยังไม่ได ้สอบทาน

รายได้
รายได ้ดอกเบีย
้

8,162.24

2,376.98

รวม รายได ้

8,162.24

2,376.98

905,421.94

862,786.28

(905,421.94)

(862,786.28)

(897,259.70)

(860,409.30)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวม ค่าใช ้จ่าย

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
ิ น
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึ
้

้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
การเพิม
่ ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ห ัก ภาษีเงินได้
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
การเพิม
่ ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงานหล ังห ักภาษีเงินได้ ้

1,932,513.64

12,844,531.78

249,379.18

(1,588,114.06)

(9,426,847.99)

2,495,174.14

(995,428.55)

4,081,646.72

9,785.82

(20,832.51)

(8,230,597.90)

17,812,406.07

(9,127,857.60)

16,951,996.77

(9,127,857.60)

16,951,996.77

