กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ขอมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกวารอยละ 20 ของ NAV
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
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วันที่ 7 มีนาคม 2565
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํ ารอบระยะเวลา 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ชวงปที่ผานมาราคาทองคํามีทิศทางปรับตัวลงเล็กนอยจาก 1,898 เหรียญสหรัฐในชวงตนเดือนมกราคมมาปดที่
1,829 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 คิดเปนรอยละ 3.63 ราคาทองคําปรับตัวที่สูงสุดในรอบ 1 ป ที่ 1,959 เหรียญ
สหรัฐในวันที่ 6 มกราคม 2564 และทําจุดตTาสุดที่ 1,678 เหรียญสหรัฐในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยปจจัยที่สงผลใหราคา
ทองคําปรับตัวลดลงสาเหตุหลักมาจากการลดสัดสวนการถือครองทองคําของกองทุน ETF อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยหนุนจาก
ความตองการทองคําของผูบริโภค ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว ทําใหราคาทองคําในรอบปปรับตัวลงมา
เพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม ราคาทองคํายังคงผันผวนจากปจจัยเสี่ยง โดยตองติดตามสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย
และยูเครน ที่สงผลตอเศรษฐกิจโลก และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทั้ ง นี้ หน ว ยลงทุน SPDR Gold Trust ป ด อยู ที่ 169.72 ดอลล า ร ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2564 เที ย บกั บ 181.37
ดอลลารในวันที่ 1 มกราคม สวนดัชนี LBMA Gold Price PM ใหผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐลดลงรอยละ 4.33 และ
เพิ่มขึ้น 6.25 ในสกุลเงินบาท ขณะที่เงินบาทออนคารอยละ 11.69 จากระดับ 29.85 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ ตนเดือนมกราคม
2564 เปน 33.34 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 สงผลใหกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด มีผลตอบแทน
ในรอบระยะเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 4.84
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
ภาวะราคาทองคําประจํารอบ 1 ปที่ผานมา
ชวงปที่ผานมาราคาทองคํามีทิศทางปรับตัวลงเล็กนอยจาก 1,898 เหรียญสหรัฐในชวงตนเดือนมกราคมมาปดที่
1,829 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 คิดเปนรอยละ 3.63 ราคาทองคําปรับตัวที่สูงสุดในรอบ 1 ปที่ 1,959 เหรียญ
สหรัฐในวันที่ 6 มกราคม 2564 และทําจุดตTาสุดที่ 1,678 เหรียญสหรัฐในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ปจจัยที่สงผลใหราคาทองคําปรับตัวลดลงสาเหตุหลักมาจากการลดสัดสวนการถือครองทองคําของกองทุน ETF ใน
ป 2564 ลดลง 173 ตัน คิดเปนประมาณ 5% ของกองทุน ETF โดยสิ้นปกองทุน ETF ถือครองทองคําอยูที่ 3,570 ตัน ในขณะที่
ความตองการทองคําของผูบริโภค มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 713 ตัน สงผลใหความตองการการ
ใชทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับมีการปรับตัว สูงขึ้น 52% ในป 2564 มาอยูที่ 2,124 ตัน โดยประเทศที่ซื้อทองคําเพื่อเปน
เครื่องประดับเพิ่มขึ้นจํานวนมากในปนี้ไดแก อินเดียและจีน นอกจากนี้ ปริมาณทองคําที่ใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังไดปรับตัว
สูงขึ้น 9% ที่ 330 ตัน ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ป สําหรับความตองการทองคําเพื่อเปนทุนสํารองของธนาคารทั่วโลก มี
การปรับตัวสูงขึ้น 82% โดยเพิ่มขึ้น 463 ตัน ซึ่งเปนระดับที่เกือบสูงที่สุดในรอบ 30 ป โดยประเทศที่มีการซื้อทองคําเปนทุน
สํารองของธนาคารจํานวนมาก ไดแก ไทยและบราซิล
แนวโนมราคาทองคําป 2565 มีความผันผวนอยางตอเนื่อง อยูในกรอบ 1,700 – 1,900 เหรียญสหรัฐ โดยราคา
ทองคําปรับตัวลงในชวงไตรมาสที่ 1 ของป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนเริ่มหันไปลงทุนใน
สินทรัพยความเสี่ยงสูง เพราะวัคซีน COVID-19 ที่ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกปลอยสูทองตลาด และสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มฟนตัว การผอนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ราคาพุงสูงขึ้นไปแตะที่
1,900 เหรียญสหรัฐฯ จากการระบาดระลอกใหมของ COVID-19 สายพันธ Omicron กอนปรับตัวลงมาผันผวนอยูในกรอบ
จนถึงชวงสิ้นป ในสวนของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา 10 ป สูงกวา ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ป อยูที่ 40bps ซึ่งแสดงถึง
การคาดการณของตลาดวาทาง Fed มีโอกาสเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่อง สงผลใหกองทุน ETF ทยอยลดสัดสวนการถือ
ครองทองคํา
สําหรับปจจัยที่ตองติดตามอยางตอเนื่องคือสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน แนวโนมอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2565 เนื่องจากนักลงทุนทยอยนําเงินจาก
สินทรัพยเสี่ยงมาสูทองคําซึ่งเปนสินทรัพยปลอดภัย
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World Gold Demand 2020

ที่มา : World Gold Council
กองทุนเปดทหารไทย โกลดฟนด
ดว ยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย ฟนดที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ใหผ ลตอบแทน
เที ย บเท า การลงทุ น ในทองคํ า โดยในป จ จุ บั น กองทุ น ลงทุ น ใน SPDR Gold Trust ซึ่ ง เป น กองทุ น ที่ ล งทุ น ซื้ อ ทองคํ า และให
ผลตอบแทนการลงทุ นเท ากับ ราคาทองคํ าที่เ ปลี่ ยนแปลงหักดว ยค าใชจ ายในการดํ าเนิน งานอย า งไรก็ดีจ ากตารางอั ต รา
ผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตาง ๆ แสดงใหเ ห็นวากองทุนมีผลตอบแทนที่แตกตางจากดัชนีอางอิง หรือที่เ รียกวามี
Tracking Error อยูเสมอ ทั้งนี้เปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปดทหารไทย โกลด
สิ ง คโปร ป น กองทุ นที่ ล งทุน ภายนอกประเทศทํ า ใหผ ลตอบแทนที่ เ กิ ดขึ้ น ได รั บ ผลกระทบจากอั ต ราแลกเปลี่ยนที่
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่นอย
กว า เมื่ อ เที ย บกั บ ผลตอบแทนสกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ และในทางกลั บ กั น ถ า ค า เงิ น บาทมี ก ารอ อ นค า ลง อั ต รา
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น
2. การที่กองทุน SPDR Gold Trust ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของทองคํา ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทน
ที่แตกตางกับมูลคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลตอบแทนที่แตกตางจากทองคําสวนใหญเกิดจากคาใชจายในการ
บริหารและการเบี่ยงเบนของราคาซื้อขายจากมูลคาที่แทจริง
3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพื่อใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา
เงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได สงผลใหเ กิดความแตกตางขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่ง
โดยทั่วไปปจจัยนี้จะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบปบัญชีที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง
โดยในรอบบัญชี 1 ปที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด มีผลตอบแทนรอยละ 4.84 (ดูรายละเอียดในตาราง
ผลการดําเนินงานดานหลัง)

3 กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนดที่มีวัตถุประสงคคือลงทุนซื้อหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทน
เที ย บเท า การลงทุ น ในทองคํ า โดยในป จ จุ บั น กองทุ น ลงทุ น ใน SPDR Gold Trust ซึ่ ง เป น กองทุ น ที่ ล งทุ น ซื้ อ ทองคํ า และให
ผลตอบแทนการลงทุนเทากับราคาทองคําที่เปลี่ยนแปลงหักดวยคาใชจายในการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี
จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได(ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา โดยจะลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ที่สามารถสราง
ผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา สวนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพยอื่นใด ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพยสินทางเลือก
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสนิ ทางเลือก : ทองคํา
รูปแบบกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) : กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
ชือ่ กองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : SPDR GOLD TRUST
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการกูย มื (ถามี):
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารกองทุ น (Management Style) : มุ ง หวั ง ให ผ ลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามดั ช นี ชี้ วั ด (passive
management/index tracking)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัต รา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
กองทุ น เน น ลงทุ นในหลั กทรั พย หรื อ หนว ยลงทุ น ของกองทุน ต า งประเทศที่ มี วัต ถุ ประสงคแ ละนโยบายการลงทุ นตรงตาม
วัตถุประสงคของกองทุน เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําใหมากที่สุด
กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เปนกองทุนที่ลงทุนในทองคําแทง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกลาวจัดตั้งงและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่
ถือหุนโดย World Gold Council(WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่จัดตั้งงขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอรแลนด
และมี State Street Global Market LLC เปน MarketingAgent นอกจากนี กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
นิวยอรก (New York Stock Exchange,NYSE) ทั้งนี้ ลักษณะของทองคําแทงที่กองทุนหลักลงทุน มีลักษณะดังนี้
1.ทองคําแทงทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทนุจะตองมีความบริสุทธิ์อยางนอย 995 สวนใน 1,000 สวน
(99.5%) หรือสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือขอก าหนดในการสง
มอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดใหมหี นวยงานอิสระซึ่งปจจุบัน ไดแก
Inspectorate International Limited เพื่อทําหนาที่ออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของทองคําแทงเปน
ประจําป ละ 2 ครั้ง
2.เปนกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีราคาเปดเผยไวอยางแพรหลาย
3.การคํานวณมูลคา NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใชราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา3.00
p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี ในประเทศ ที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ํากวา 1 ป
โดยวั ต ถุ ประสงคสํา รองไว เพื่ อ การดํ า เนิ นงาน หรื อ รอการลงทุ น เพื่ อ สภาพคล อง และบริ ษัท จัด การจะลงทุ น ในเงินฝาก
ตางประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามที่สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป บัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม แตทั้งนี้ กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทุนในตางประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสมเชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือ
เพื่อรอการลงทุน ทั้งนี  กองทุนจะทํารายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด พรอมทั้งเหตุผล และจัดสง
มายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กําหนด
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :
เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่
ไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน ก.ล.ต.
6 กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็ บ ไซต (Website) อี เ มล (Email Address) เบอร โ ทรศั พ ท แ ละเบอร โ ทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง

ขอมูลปจจุบัน

1. Website และ Email Address

Website : www.tmbameastspring.com
Email: marketing@tmbameastspring.com

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร

โทรศัพท 0-2838-1800
โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708
และ 0-2838-1710 ถึง 1712

ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม

ที่อยูใหม

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

32nd Floor, Abdulrahim Place,
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
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9th floor, Mitrtown Office Tower
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok
10330

ขอมูลของกองทุนรวมทีล่ งทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกินกวารอยละ 20
ของ NAV
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
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44
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Benchmark: LBMA
Currency: U

Fun

rice M U

erf rmance4 isk4Tracking
as f 02/24/2022

erf rmance
Fun

Bench.

Mean eturn 1Y Week y
T ta eturn 3M
T ta eturn 6M
T ta eturn 1Y
T ta eturn Yt
erf 2020
erf 2019
erf 2018
erf 2017
erf 2016
erf 2015
Eff 7 Y
30 Y
r ss 7 Y
ubs 7 Y
Avg Life

6.91
6.00
5.03
4.82
3.61
24.81
17.86
41.94
12.81
8.03
410.67
44
44
44
44
44

6.93
8.66
7.07
8.29
7.22
24.61
18.43
40.93
12.66
8.10
412.11
44
44
44
44
44

MMkt Avg ays T Mat.

44

44

isk
Fun
wnsi e isk 1Y Week y Ann
emivariance 1Y Week y Ann
tan ar
ev 1Y Week y Ann
Max raw wn 1Y
Max Increase 1Y
Kurt sis 1Y Week y
kewness 1Y Week y

10.15
15.46
12.73
49.76
13.51
1.66
41.00

Bench.
10.28
15.31
13.24
49.43
14.99
0.76
40.69

isk/ eturn
vs Bench.
Excess eturn 1Y Week y Ann
Inf rmati n ati 1Y Week y
Jensen A pha 1Y Week y
M ig iani ap 1Y Week y
harpe ati 1Y Week y
rtin
ati 1Y Week y
Treyn r Measure 1Y Week y

40.02
0.00
0.78
0.00
0.54
0.82
0.08

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

mberg®

age 2 f 4

OL
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HA E

Fun

rice M U
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as f 02/24/2022

Tracking
A pha 1Y Week y
Beta 1Y Week y
C rre ati n 1Y Week y
Bear C rre ati n 1Y Week y
Bu C rre ati n 1Y Week y
quare 1Y Week y
Tracking Err r 1Y Week y Ann

vs Bench.
0.01
0.88
0.92
0.73
0.90
0.84
5.06
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rtf i
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tatistics

% Of T p Ten H ings
Fun Turn ver
Me ian Mkt Cap (M)
Avg Market Cap (mi )
Avg v Yie

as f 01/31/2022
44
44
44
44
44

Avg
Avg
Avg
Avg

rice/Earnings
rice/Cash F w
rice/ a es
rice/B k ati

44
44
44
44
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 ธ.ค.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
64

30 ธ.ค.
63

30 ธ.ค.
62

28 ธ.ค.
61

29 ธ.ค.
60

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

22.4077

18.1533

16.9185

17.4785

17.254

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

23.4912

22.4077

18.1533

16.9185

17.4785

กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด

+4.84% +23.36%

+7.26%

-3.21%

+1.30%

เกณฑมาตรฐาน 1**

+6.25% +24.54%

+9.14%

-1.02%

+1.52%

เกณฑมาตรฐาน 2**

-4.33% +24.54% +18.32%

-0.93% +13.09%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

785

681

665

1,055

897

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

666

785

681

665

1,055

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

715

822

663

855

1,101

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

-152

-53

-28

-351

+152

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.17%

0.49%

0.10%

0.25%

0.14%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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TMBGOLD

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

350.00%

300.00%

259.37%

250.00%

200.00%

190.64%
150.00%

133.67%
100.00%

50.00%

0.00%

-50.00%
06-Dec-05

30-Dec-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ยอนหลัง
ยอนหลั
ยอนหลัง
3 เดือน
ง 6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
(30 ก.ย. 64)
(30 มิ.ย. 64)
(30 ธ.ค. 63)
+1.51%
+5.90%
+4.84%
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
เกณฑมาตรฐาน 1**
เกณฑมาตรฐาน 2**

+2.06%
+3.62%

+6.48%
+2.42%

+6.25%
-4.33%

ยอนหลัง
3 ป
(28 ธ.ค. 61)
+11.53%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(2 ธ.ค. 48)
+5.42%

+13.04%
+12.15%

+6.86%
+8.28%

Note**
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลารสหรัฐ
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขา พเจาเห็นวา งบการเงิน ขา งตน นี้แ สดงฐานะการเงิน ของกองทุนเปด ทหารไทย โกลด ฟน ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
แนวปฏิบัติ ท างบั ญชี สําหรั บ กองทุ น รวมและกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ ที่สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุ นกํา หนดโดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีค วามเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุน กํา หนดโดยไดรับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต ไ ม ไ ด เ ปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแ นน อนที่มีส าระสํา คัญ ขา พเจา ตอ งกลา วไวในรายงานของผูส อบบัญ ชีข องขา พเจา โดยใหขอ สัง เกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 11 มกราคม 2565
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กองทุ น เป ด ทหารไทย โกลด ฟ น ด
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
บาท
สินทรั พย
เงิ นลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหนวยลงทุน
รวมสินทรั พย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรั บซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงิ นไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรั พยสุทธิ

หมายเหตุ
6
3, 4

2564

2563

659,205,409.38
11,679,695.61

774,530,632.95
12,999,335.85

525.86
261,508.38
671,147,139.23

268.79
1,658,105.39
789,188,342.98

164,044.27
667,177.06
78.88
38,533.60
869,833.81
670,277,305.42

627,093.22
774,087.60
40.32
45,949.80
1,447,170.94
787,741,172.04

6
5

สินทรั พยสุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรั พยสุทธิ

283,436,658.97

350,280,767.16

(433,716,229.63)
820,556,876.08
670,277,305.42

(347,402,163.31)
784,862,568.19
787,741,172.04

สินทรั พยสุทธิ ตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)

23.6482
28,343,665.8964

22.4888
35,028,076.7156
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กองทุ น เป ด ทหารไทย โกลด ฟ น ด
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 25 64
บาท
รายได
รายไดดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

หมายเหตุ
3

2564

2563

13,530.50
446,275.70
459,806.20

23,334.54
1,904,821.98
1,928,156.52

7,861,744.25
229,420.10
625,366.13
8,716,530.48
(8,256,724.28)

9,042,656.25
263,881.20
719,302.11
10,025,839.56
(8,097,683.04)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราตางประเทศ
รวมรายการกําไรสุทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้ นและที่ยังไมเกิดขึ้ น

27,758,970.83
15,938,150.58
255,940.39
43,953,061.80

83,772,356.43
82,884,420.47
(833,576.43)
165,823,200.47

การเพิ่มขึ้ นในสินทรั พยสุทธิ จากการดําเนินงานกอนภาษีเงิ นได
หัก ภาษีเงิ นได
การเพิ่มขึ้ นในสินทรั พยสุทธิ จากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงิ นได

35,696,337.52
(2,029.63)
35,694,307.89

157,725,517.43
(3,499.99)
157,722,017.44
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3
5
5

3

กองทุ น เป ด ทหารไทย โกลด ฟ น ด
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ
สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
บาท
2564
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ ของสินทรั พยสุทธิ จาก
การดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้ นของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป
การลดลงของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของสินทรั พยสุทธิ ในระหวางป
สินทรั พยสุทธิ ณ วันตนป
สินทรั พยสุทธิ ณ วันปลายป

2563

35,694,307.89
146,552,259.61
(299,710,434.12)
(117,463,866.62)
787,741,172.04
670,277,305.42

157,722,017.44
926,412,171.44
(978,610,319.19)
105,523,869.69
682,217,302.35
787,741,172.04

หนวย
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป
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35,028,076.7156
6,587,196.0322
(13,271,606.8514)
28,343,665.8964

37,512,454.8916
42,295,861.5008
(44,780,239.6768)
35,028,076.7156

กองทุ น เป ด ทหารไทย โกลด ฟ น ด
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564

ชื่อหลักทรั พย

จํานวนหนวย

มูลคายุติธรรม

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

(บาท)
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต า งประเทศ
กองทุ น ทองคํา แท ง
SPDR Gold Trust *
รวมเงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต างประเทศ
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 528,332,990.31 บาท)

115,654

659,205,409.38
659,205,409.38

100.00
100.00

659,205,409.38

100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เปนกองทุนที่ลงทุนในทองคําแทง Gold Bullion ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยนิวยอร ก
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กองทุ น เป ด ทหารไทย โกลด ฟ น ด
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563

ชื่อหลักทรั พย

จํานวนหนวย

มูลคายุติธรรม

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

(บาท)
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต า งประเทศ
กองทุ น ทองคํา แท ง
SPDR Gold Trust *
รวมเงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต างประเทศ
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 659,596,364.46 บาท)

144,654

774,530,632.95
774,530,632.95

100.00
100.00

774,530,632.95

100.00

* กองทุน SPDR Gold Trust เปนกองทุนที่ลงทุนในทองคําแทง Gold Bullion ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยนิวยอร ก
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด (“กองทุน”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ของกองทุน กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2548 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคา
หนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน
และนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหนวยลงทุนในตางประเทศ โดยนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไป
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เปนกองทุนที่ลงทุนในทองคําแทง Gold Bullion) ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่
เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมทั้งลงทุน
ในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุน อาจเขา ทํา
สัญ ญาซื้อ ขายลว งหนา เพื่อ ปอ งกัน ความเสี่ย งในอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศหรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ใดที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนในต างประเทศตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหค วามเห็นชอบ
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรั บ กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
-

เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้งลา สุ ด
ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ใหเ ปน ไปตามแนวปฏิบั ติ ท างบัญ ชี ฝา ยบริห ารต อ งใชดุ ล ยพินิจ และการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้
บาท
2564
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
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2563

5,592,576.00

457,132,193.78

164,614,920.98

517,463,779.24

5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังตอไปนี้
บาท
2564
2563
นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ
7,861,744.25
9,042,656.25
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
625,366.13
719,302.11
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
ซื้อเงินตราตางประเทศ
179,062,299.77
ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราตางประเทศ
36,135,424.63
36,655,017.46
ตามที่ระบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2564
2563
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
619,108.52
718,316.55
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
49,247.27
57,138.79

6.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การประมาณมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรว มตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคา
เสนอซื้อ ขายในตลาดที่มีส ภาพคลอ งในการวัด มูล คา ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน ซึ่ง แนวปฏิบัติท างบัญ ชีที่
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา
ยุ ติ ธ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1)
- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด)
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
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- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
(ขอมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย
กองทุน
659,205,409.38
659,205,409.38

ระดับที่ 1
สินทรัพย
กองทุน

774,530,632.95

บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-

-

รวม
774,530,632.95

เงิน ลงทุน ตา งๆ ซึ่ง มูล คา เงิน ลงทุน มาจากราคาตลาดที่มี ก ารอ า งอิ ง ไวอ ย า งชัด เจนในตลาดที่มีส ภาพคลอ งและ
ถูก จัด ประเภทอยูใ นระดับ ที่ 1 นั้น ประกอบดว ย กองทุน รวมที่จดทะเบีย นในตางประเทศที่มีส ภาพคลองที่ซื้อขายใน
ตลาดที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้
ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมี
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
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11,679,695.61
-

-

659,205,409.38
525.86
261,508.38

659,205,409.38
11,679,695.61
525.86
261,508.38

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมี
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น

-

-

164,044.27
667,177.06
78.88
38,533.60

164,044.27
667,177.06
78.88
38,533.60

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมี
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น

12,999,335.85
-

-

774,530,632.95
268.79
1,658,105.39

774,530,632.95
12,999,335.85
268.79
1,658,105.39

-

-

627,093.22
774,087.60
40.32
45,949.80

627,093.22
774,087.60
40.32
45,949.80

ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2564
2563
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุตธิ รรม)
19,772,207.84
25,800,487.44
เงินฝากธนาคาร
9,988.28
122,192.58
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.06
0.95
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศที่ลงทุนในทองคําแทง ซึ่งผลตอบแทนของ
เงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลก โดยขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของราคา
ทองคําในขณะนั้น และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทรัพยสินที่กองทุนถือ ครอง
เปนทรัพยสินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาแข็งคาขึ้น ผูถือหนวยลงทุน ก็จะ
ไดรับประโยชน ในทางตรงกันขามหากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาออนคาลง ผูถือหนวยลงทุนก็จะขาดทุนจากอั ตรา
แลกเปลี่ยน
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนมีความเสี่ยงหลัก ดังนี้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพยของกองทุน SPDR Gold Trust อาจแตกตางจากมูลคาหน ว ย
ลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงที่คาบริหารกองทุน SPDR Gold Trust จะเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงที่กองทุน SPDR Gold Trust ไมไดจัดตั้งภายใต Investment Act 1940
ความเสี่ยงที่เกิดจากการจํากัดความรับผิดชอบของผูรักษาทรัพยสิน
ความเสี่ยงที่กองทุนไมสามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไดอีกตอไป
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยจะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
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กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนตางประเทศ
กองทุน SPDR Gold Shares
รวมหนวยลงทุนตางประเทศ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
11,680,221.47
11,680,221.47

115,654

659,205,409.38
659,205,409.38
262,008.38
-870,333.81
670,277,305.42
28,343,665.8964
23.6482

% of NAV

1.74%
1.74%
98.35%
98.35%
98.35%
0.04%
-0.13%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

7,861.74

1.1000

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

229.42

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

625.37

0.0875

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

2.03

0.0003

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

8,718.56

1.2199

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เทากับ 714,721,709.82 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.78%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.01% (41,028.62 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา
คานายหนา
ทั้งหมด
ลําดับ
ชื่อบริษัทหลักทรัพย
(บาท)
1 CITIGROUP INC
29,018.52
70.73
2 CREDIT SUISSE AG
4,133.21
10.07
3 JP MORGAN SECURITIES LLC
7,876.89
19.20
รวมคานายหนาทัง้ หมด
41,028.62
100.00
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รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
ลําดับ

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ

1
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5
นายเมธวัฒน วองกิจ
6
นายสมิทธ ศักดิ์กําจร

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัทที่ใหผลประโยชน
Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
Capital Nomura Securities PCL
Phatra Securities PCL
TISCO Securities Co Ltd
RHB Securities Thailand PCL
UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
KTB Securities Thailand PCL
Thanachart Securities
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ผลประโยชนที่ไดรับ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

