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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดธนชาตทองคําแท่ง-H สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 นับจากวนัท่ี 1  กนัยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ดชันี London  AM Fix(USD) 
ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจาก 1609.7 เป็น 1746.95 โดยปรับตวัไปอยู่ท่ีจุดสูงสุดในช่วงกรกฎาคมท่ี 2061.5  จากการ
ระบาดของ COVID-19  และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 
 1) จากการเลือกตั้งของ US และ Joe Biden ไดค้วา้ชยัชนะมาไดน้ั้นทาํให้สงครามการคา้ระหว่างจีนและ 
US นั้นทุเลาความรุนแรงลงในระยะสั้นๆจากนโยบายท่ีมีความผนัผวนน้อยกว่านโยบายท่ีผ่านมาของ Donald 
Trumpและส่งผลใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรับตวัข้ึน 
 2) ภูมิภาคต่างๆทัว่โลกไดเ้ร่ิมมีการฟ้ืนตวัจากการระบาดของเช้ือ COVID-19 เม่ือไตรมาสท่ี 2 ของปี 2020 
ท่ีผ่านมาและทาํให้มีเงินทุนไหลเขา้ตลาดทองคาํจาํนวนมากเพราะถูกมองว่าเป็นสินทรัพยท่ี์เป็น Safe Heaven 
ในสถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจถดถอย 
 3) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2020 บริษทัยาหลายๆแห่งท่ีทาํ R&D เก่ียวกบัวคัซีน COVID-19 อยู่นั้นเร่ิมออกมา
ประกาศประสิทธิภาพท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงไวกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไวท่ี้ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2021 ส่งผลใหต้ลาด
อาจกลบัไปอยูใ่นสภาวะปกติไวข้ึนกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไวเ้ม่ือตน้ปี 
 4) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2021ประเทศต่างๆทัว่โลกนั้นเร่ิมมีการฉีดวคัซีนและทาํให้การใชชี้วิตแบบ pre –
pandemic นั้นกาํลงักลบัมาและหลายๆประเทศในโลกก็ต่างออกมาให้คาํมัน่ว่าจะเปิดประเทศภายในปีน้ีถึงปี
หนา้ ซ่ึงสะทอ้นการกลบัมาของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ทาํให้ราคาทองเร่ิมปรับลดลงจากการท่ี
เงินทุนไหลออกไปเขา้ Asset Class อ่ืนๆมากข้ึนและลดบทบาทจาก Safe Heaven เหลือสินทรัพยป้์องกนัเงินเฟ้อ 
 กองทุนเปิดธนชาตทองคาํแทง-H เป็นกองทุนลงทุนในทงคาํแท่งเป็นหลกั  โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยผลตอบแทนกองทุนทั้งปีผนัผวนตามตลาดหุ้น สาํหรับการป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์
ตลาด  
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

 ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

 
 
 

 



 

หนา้ 3 / 21 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 
จัดตัง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

1 ธ.ค. 63  
ถงึ 1 มี.ค. 64

1 ก.ย. 63  
ถงึ 1 มี.ค. 64

1 มี.ค. 63  
ถงึ 1 มี.ค. 64

1 มี.ค. 61  
ถงึ 1 มี.ค. 64

1 มี.ค. 59  
ถงึ 1 มี.ค. 64

-  
ถงึ 1 มี.ค. 64

2 มี.ค. 54  
ถงึ 1 มี.ค. 64

TGoldBullion-H -2.88 -12.36 5.99 7.87 5.25 - 1.34

Benchmark -2.74 -12.12 7.42 9.93 7.19 - 2.06

Information Ratio2 -0.02 -0.03 -0.12 -0.27 -0.32 - -0.16

ความผันผวนของ
ผลการดําเนนิงาน

15.69 15.80 19.53 14.31 13.60 - 16.01

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้ดชันีราคาทองคาํ London AM Fix (USD) 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแสดงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าวเพิ่มเติมโดยจะแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.30 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 4,743.13 0.742% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 850.09 0.133% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 204.02 0.032% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงาน และเอกสารของกองทุน 159.12 0.025% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 71.00 0.011% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 131.83 0.020% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 6,159.19 0.963% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 12 มิถุนายน 2562 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 
Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 
%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผู ้ออก ผูส้ั่งจ่าย ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวลั ผู ้สลักหลัง หรือผู ้ค ํ้ า
ประกนั 

12,936,782.84 3.32% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's

380,723.99 100.00 380,723.99
380,723.99 100.00 380,723.99
380,723.99 100.00 380,723.99
380,723.99 100.00 380,723.99

12,936.78

12,934.78
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 12,934.78

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(2,933.47)
(2,933.47)

(544.73)
(544.73)

รวมทั้งส้ิน 380,723.99 100.00 390,182.58

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จาํนวนหน่วย 
(พนัออนซ์)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 97.57
การลงทนุในสินค้าโภคภัณฑ์ 97.57
โลหะมีค่า 97.57

GOLD BULLION 999.9 ทองคาํแทง่ 99.99% 7.20 97.57

เงินฝากธนาคาร 3.32

ประเภทออมทรัพย์ 3.32
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 12,928.73 3.32

(0.13)

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

หนี้สินอ่ืน (0.13)
100.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.76)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.76)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (57,207.70)  (0.01%)  (57,207.70)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (423,608.62)  (0.11%)  (423,608.62)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (613,527.85)  (0.16%)  (613,527.85)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเสี่ยง (45,518.85)  (0.01%)  (45,518.85)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (71,972.98)  (0.02%)  (71,972.98)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (589,523.47)  (0.15%)  (589,523.47)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (930,685.98)  (0.24%)  (930,685.98)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (60,530.83)  (0.02%)  (60,530.83)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเสี่ยง (140,890.00)  (0.04%)  (140,890.00)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ

ไทย) 
ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment  

Grade Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative  
Grade Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดั

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เล็กนอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

Descr iption Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 
Investment Grade 

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

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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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาตทองคาํแท่ง-H 
 ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาตทองคาํแท่ง-H (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน  และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  ณ  วนัที่ 1 มีนาคม  2564 งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
ข้าพ เจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้น น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาตทองคําแท่ง-H  
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืน 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และ
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จาํกดั 

 
 
 (นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้    
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8382 

 
กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 13 / 21 

 

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยุติธรรม 3, 4, 7 380,723,986.29    1,521,599,804.24     
เงินฝากธนาคาร 7 12,930,725.45      29,717,051.57          
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 7 6,057.39                12,898.29                  
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6, 7 -                          118,079.42                
สินทรัพย์อ่ืน -                          8,147.31                     

รวมสินทรัพย์ 393,660,769.13    1,551,455,980.83     
หน้ีสิน 7

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 2,933,466.28        60,961,579.68          
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 528,965.75            988,763.67                
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 908.61                    1,934.74                     
หน้ีสินอ่ืน 14,850.93              28,082.86                  

รวมหน้ีสิน 3,478,191.57        61,980,360.95          
สินทรัพย์สุทธิ 390,182,577.56 1,489,475,619.88
สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยลงทุน 341,436,583.88    1,381,461,595.68     
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 206,182,484.78 327,992,501.53
ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (157,436,491.10) (219,978,477.33)
สินทรัพย์สุทธิ 390,182,577.56 1,489,475,619.88

สินทรัพย์สุทธิตอ่หนว่ย 11.4276                 10.7818                      
จาํนวนหนว่ยลงทุนท่ีจาํหนา่ยแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หนว่ย) 34,143,658.3877 138,146,159.5680   

บาท

กองทนุเปิดธนชาตทองคาํแท่ง-H
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่1 มีนาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 23,815.45               106,114.39             
รวมรายได้ 23,815.45               106,114.39             

คา่ใชจ้า่ย 3
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 4,743,130.70          7,773,903.95          
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 204,021.12             424,031.11             
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5 850,087.58             1,766,796.25          
คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 71,000.00               71,000.00               
คา่ใชจ้า่ยในการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 35,635.00               28,865.00               
คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 255,317.76             316,786.95             

รวมคา่ใชจ้า่ย 6,159,192.16 10,381,383.26
ขาดทุนสุทธิ (6,135,376.71) (10,275,268.87)
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนจากเงินลงทุน 245,127,953.38 6,173,829.14
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากเงินลงทุน (177,438,682.38) 288,742,686.40
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (57,247,460.07) 37,860,375.40
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากสัญญาอนุพนั 6, 7 57,910,033.98 (60,665,881.54)
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 329,090.35             (121,304.12)           

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกดิข้ึนและท่ียงัไมเ่กดิข้ึน 68,680,935.26 271,989,705.28
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 62,545,558.55 261,714,436.41
หัก ภาษีเงินได้ 3 (3,572.32) (6,764.45)
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 62,541,986.23 261,707,671.96

บาท

กองทนุเปิดธนชาตทองคาํแท่ง-H
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่1 มีนาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
กองทุนเปิดธนชาตทองคาํแท่ง-H (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียน
จาํนวน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนน้
การลงทุนในทองคาํแท่ง (Physical gold) ในต่างประเทศ ท่ีมาตรฐานผูผ้ลิตเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
ตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซ่ึงมีมาตรฐานความบริสุทธ์ิของทองคาํ
ไม่ตํ่ากว่า 99.5% โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื ่อป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน 
ในปีปัจจุบนังบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงในการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก กองทุนไดใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
ดงันั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินท่ีนาํเสนอในปีก่อน ซ่ึงเดิมจดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบ
ที่กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เร่ือง “การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุน” 
อยา่งไรก็ตาม การนาํแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของกองทุน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
เงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนท่ีเป็นทองคาํแท่ง แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตลาดของทองคาํแท่งท่ีเผยแพร่โดย 
Bloomberg ซ่ึงเป็นราคาล่าสุดภายในเวลา 16.00 น. ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
และสญัญาอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัส้ินปี กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับ
สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัส้ินปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีมีอายุคงเหลือ
เช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
ภาษีเงินได ้
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้
ก่อนหกัรายจ่าย  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี
ประมาณการไว ้  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน  
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทุน 196,033,215.20  
   

297,586,154.06  

ขายเงินลงทุน 1,404,598,304.15  
   

192,401,325.45  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสําคญัดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 
มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   
 2564  2563  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,743,130.70   7,773,903.95   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 850,087.58   1,766,796.25   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)     
ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 167,068,855.18  3,637,022,420.12   ตามท่ีระบุในสัญญา 
ขายเงินตราต่างประเทศ 167,005,732.10  3,643,465,755.35   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     
ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 1,174,620,742.76  347,145,842.15  ตามท่ีระบุในสัญญา 
ขายเงินตราต่างประเทศ 1,329,221,309.28  448,539,456.27  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 บาท 
 2564  2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 402,280.77   715,756.17  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 45,713.70   162,671.84  

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)    
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ -   2,525,916.18  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)    
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ -   118,079.42  
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 186,408.85 32,576,643.09 
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6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 
 บาท 
 2564 
 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 
 สญัญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 380,441,109.75  -  2,933,466.28 

 บาท 
 2563 
 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 
 สญัญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,414,279,365.65  118,079.42  60,961,579.68 

7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด)  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้
ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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 บาท 
 ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย ์        
ทองคาํแท่ง 380,723,986.29  -  -  380,723,986.29 
หน้ีสิน        
ตราสารอนุพนัธ์ -  2,933,466.28  -  2,933,466.28 

 บาท 
 ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย ์        
ทองคาํแท่ง 1,521,599,804.24  -  -  1,521,599,804.24 
ตราสารอนุพนัธ์ -  118,079.42  -  118,079.42 
หน้ีสิน        
ตราสารอนุพนัธ์ -  60,961,579.68  -  60,961,579.68 
เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยทองคาํแท่งท่ีมีสภาพคล่องท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีจดัตั้ง
ข้ึนอยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือก
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลท่ีส ังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่ 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ี
ประกอบดว้ย อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

 มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดว้ย 
มูลค่ายติุธรรม -  - 

 
380,723,986.29  380,723,986.29 

เงินฝากธนาคาร 12,928,725.45  -  2,000.00  12,930,725.45 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  6,057.39  6,057.39 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสญัญา
อนุพนัธ์ - 

 
- 

 
2,933,466.28 

 
2,933,466.28 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  528,965.75  528,965.75 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  908.61  908.61 
หน้ีสินอ่ืน -  -  14,850.93  14,850.93 
 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

 มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดว้ย 
มูลค่ายติุธรรม -  - 

 
1,521,599,804.24  1,521,599,804.24 

เงินฝากธนาคาร 29,715,051.57  -  2,000.00  29,717,051.57 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  12,898.29  12,898.29 
ลูกหน้ีจากสญัญา
อนุพนัธ์ - 

 
- 

 
118,079.42 

 
118,079.42 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสญัญา
อนุพนัธ์ - 

 
- 

 
60,961,579.68 

 
60,961,579.68 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  988,763.67  988,763.67 



 

หนา้ 21 / 21 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

 มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย
คงท่ี 

 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,934.74  1,934.74 
หน้ีสินอ่ืน -  -  28,082.86  28,082.86 
ความเส่ียงดา้นเครดิต 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไว้
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบ
กาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

          รายการ 2564  2563 
        เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 12,596,327.09  48,220,561.06 

กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพื่อคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) 
ความเส่ียงดา้นตลาด 
ความเส่ียงดา้นตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาและผลตอบแทนของทองคาํแท่ง และหลกัทรัพยมี์การ
ปรับตวัข้ึนลง อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน
และตลาดเงิน นโยบายของรัฐบาล ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควร
ตระหนกัวา่ไม่มีปัจจยัใดจะสามารถรับประกนัราคาทองคาํในอนาคตได ้
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีไม่มีการกระจายการลงทุน 
เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในทองคาํแท่งเป็นหลกั ทั้งน้ีโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน จึงไม่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ หลกัทรัพย ์และมีความผนั
ผวนมากกว่าการลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนในทรัพยสิ์นหลายประเภทท่ีมิไดมี้การเคล่ือนไหวไป
ในทางเดียวกนั 

8. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 
 
 


