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รายงานประจําป ี
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ 
ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

  กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วัน
จด

ทะเบียน
กองทุน

KT-GOLD 9 กันยายน 2553 12.5287 1.14% -4.73% 1.14% 3.17% 7.42% 5.53% 0.22% 1.93%
Benchmark - - 6.56% -0.26% 6.56% 13.29% 13.50% 8.51% 2.44% 4.20% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 14.26% 12.09% 14.26% 13.34% 15.81% 13.80% 14.18% 15.18% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 14.73% 12.03% 14.73% 13.22% 14.96% 12.87% 13.73% 14.65% 

Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณลตอบแทน 
โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 19 พ.ค. 58 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 58 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัด
คํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-GOLD -3.97% -25.66% -2.77% -7.10% 5.86% 7.93% -4.43% 13.51% 21.47% -4.00%
Benchmark 1.78% -21.87% -1.46% -1.51% 7.78% 1.98% -2.21% 9.96% 24.91% 5.70%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

13.72% 21.12% 12.28% 12.28% 14.30% 10.42% 9.02% 13.36% 18.79% 13.32%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

13.39% 21.25% 12.13% 12.06% 14.47% 9.59% 8.27% 10.96% 18.12% 12.35%

Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณลตอบ
แทน โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 19 พ.ค. 58 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา London Gold A.M. Fixing ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 58 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 
ดัชนีชี้วัดคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,552.56 1.07  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 222.10 0.04  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,110.51 0.21  

ค่าสอบบัญช ี 58.00 0.01  

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 732.58 0.15  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 84.46 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 7,760.21 1.50  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
  

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-GOLD มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   788,240,982.86 99.06  
 หน่วยลงทุนกองทุน SPDR® Gold Trust              788,240,982.86 99.06 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -21,188,461.00 -2.66 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -6,310,463.00 -0.79 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -6,698,470.00 -0.84 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -6,231,898.00 -0.78 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -1,947,630.00 -0.24 
 อื่นๆ   28,661,772.56 3.60  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              28,661,772.56 30.60 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 795,714,294.42 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนกองทุน SPDR® Gold Trust World Gold Trust Services, LLC 788,240,982.86
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 

 
 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลงัอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน  

       

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 
 
 

 



 

P a g e  12 | รายงานประจําปี 

KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุน SPDR Gold 
Trustจัดตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Service, LLC ที่ถือหุ้นโดย 
World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรมีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักด้วย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจาก 164.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย เป็น 169.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ราคาทองคํา ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 ราคาทองคําปิดท่ี 1,819.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.31 จากระดับ 1,768.28 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาทองปรับข้ึนจากดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐปรับข้ึนเกินคาด โดย
ในช่วงก่อนหน้านี้ราคาทองมีความผันผวนอย่างมากจากความไม่ชัดเจนของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สําหรับกระแสเงินลงทุน
ไหลออกสุทธิรายปีใน ETF ทองคําทั่วโลก 173 ตันในปี 2564 จากเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากตลาดและ
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด 19 ท่ีท่ัวถึงมากข้ึน อย่างไรก็ตามแตกต่างจากภาพรวมตลาดหุ้นท่ัวโลกในปี 
2565 ที่ปรับลดลงอย่างมาก จากความขัดแย้งของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงไม่มีข้อสรุป ส่งผลต่อราคา
นํ้ามันยังคงอยู่ในระดับท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง ทําให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงมาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํา และในตลาดตราสาร
หนี้ ดังจะเห็นได้จากกระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนใน ETF ทองคําทั่วโลกมากถึง 269 ตันในไตรมาสแรกของปี 2565 เป็นการไหลเข้า
ของเงินทุนท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ส่งผลทําให้ปัจจุบันนี้กองทุน SPDR ซ่ึงเป็นกองทุนทองคําท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกถือ
ทองคํามากท่ีสุดต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยราคาทองคําได้ทําจุดสูงสุด ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2565 แตะระดับราคา 2,070 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ จากนั้นทองคําได้มีการปรับฐานลงมาสําหรับในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน จากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าเป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาปัจจัย
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเย้ือซ่ึงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองอยู่ 

ท้ังนี้ ในช่วงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 
10.01 จาก 32.07 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเป็น 35.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยใน
รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) โดยทั่วไป ถือเป็น
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาด
ต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ทั้งนี้ การเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ลงทุนคาดว่า สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี กองทุนจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเปิดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทั้งจํานวน อันเนื่องมาจาก ความเสี่ยงจากการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางที่แข็งค่าข้ึน 
หรือไม่มีการอ่อนค่ามากนัก เมื ่อเทียบกับสกุลเงินบาท จะส่งผลในทางลบต่อการดําเนินงานของกองทุนมากกว่า เมื ่อเทียบกับ
ผลตอบแทนท่ีไม่มีป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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2. สําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดย ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและเงินสดเพื่อสภาพคล่อง
และสินทรัพย์อ่ืนๆจํานวนร้อยละ 3.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

ในรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ มีการลงทุนในกองทุน 
SPDR Gold Trust ลดลงจากร้อยละ 97.71 เป็นร้อยละ 96.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและถือครองเงินสดเพื่อสภาพคล่องและ
สินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.29 เป็นร้อยละ 3.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์   
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 4, 5 788,240,982.86  404,182,647.21
เงินฝากธนาคาร  7 29,899,995.34  9,820,296.88
ลูกหนี้    
 จากดอกเบี้ย  792.53  617.00
 จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 10, 11 -  57,000.00
รวมสินทรัพย์  818,141,770.73  414,060,561.09

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    
 จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  106,347.28  51,052.45
 จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  171,113.72  53,040.78
 จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 11 21,188,461.00  11,705,409.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  10 935,710.35  513,774.76
หนี้สินอ่ืน  25,843.96  12,707.12
รวมหนี้สิน  22,427,476.31  12,335,984.57
สินทรัพย์สุทธิ  795,714,294.42  401,724,576.52

สินทรัพย์สุทธิ    
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  635,109,813.08  330,817,161.93
กําไรสะสม     
 บัญชีปรับสมดุล 3.9 105,922,164.76  6,901,717.99
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 12 54,682,316.58  64,005,696.60
สินทรัพย์สุทธิ   795,714,294.42  401,724,576.52
    
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.10 12.5287  12.1434
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  63,510,981.3043  33,081,716.2078

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  มูลค่ายุติธรรม % 

 จํานวนหน่วย 
ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  บาท  
หน่วยลงทุน      
  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ      
   กองทุน SPDR® Gold Trust 131,957.00 22,345,598.38  788,240,982.86 100.00
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 22,646,574.49 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  737,456,281.80 บาท)   788,240,982.86 100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 737,456,281.80 บาท)    788,240,982.86 100.00
 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
  มูลค่ายุติธรรม % 

 จํานวนหน่วย 
ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  บาท  
หน่วยลงทุน      
  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ      
   กองทุน SPDR® Gold Trust 76,657.00 12,604,710.51  404,182,647.21 100.00
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 12,368,569.90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  386,547,170.44 บาท)   404,182,647.21 100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 386,547,170.44 บาท)    404,182,647.21 100.00
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้ 3.1    
 รายได้ดอกเบี้ย  34,514.36  41,358.36
 รวมรายได้  34,514.36  41,358.36
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  8, 10   5,552,556.77  4,329,140.02
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  8 222,102.28  173,165.61
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 10 1,110,511.41  865,828.11
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  58,000.00  58,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  732,582.31  1,216,738.45
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 9 79,281.63  142,611.53
 รวมค่าใช้จ่าย  7,755,034.40  6,785,483.72
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ   (7,720,520.04)  (6,744,125.36)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2, 3.4, 3.6   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  7,814,678.09  87,044,547.28
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (18,189,017.08)  (77,424,499.93)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  (37,903,685.79)  8,760,400.35 
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจาก 
 สัญญาอนุพันธ์ 

  
(9,540,051.54) 

  
(24,058,171.93)

 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  4,882,152.12  (4,207,494.25)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตรา 
 แลกเปลี่ยน 

  
51,338,241.37 

  
19,302,873.03

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน   
 และยังไม่เกิดข้ึน (1,597,682.83)  9,417,654.55
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อน ภาษีเงินได้   

(9,318,202.87) 
  

2,673,529.19
หัก ภาษีเงินได้ 3.8 5,177.15  6,203.76
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหัก
 ภาษีเงินได้ 

  
(9,323,380.02) 

  
2,667,325.43

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บาท 
 2565  2564 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก   
 การดําเนินงาน  (9,323,380.02)  2,667,325.43
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 629,582,378.52  600,907,845.23
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (226,269,280.60)  (705,813,978.19)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 393,989,717.90  (102,238,807.53)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 401,724,576.52  503,963,384.05
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 795,714,294.42  401,724,576.52

 
 หน่วย 
 2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน    

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 33,081,716.2078  40,556,337.9652
    บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 47,974,647.0555  46,346,113.6142
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (17,545,381.9590)  (53,820,735.3716)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 63,510,981.3043  33,081,716.2078
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  22 | รายงานประจําปี 

KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป  
  กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ (KTAM Gold Fund : KT-GOLD) (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไปเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้ 
   วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน : วันท่ี 9 กันยายน 2553 
   ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จํานวน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน  
      หน่วยลงทุนละ 10 บาท  
   อายุของโครงการ : ไม่กําหนด 
   นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
  กองทุนมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้

ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงิน
ลงทุนท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรรมการ กลต. จะประกาศกําหนด ซ่ึง
กองทุนดังกล่าวจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือ
หุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร กองทุน SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุน
ในทองคําแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์และใช้สกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว สว่นท่ีเหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี้ท่ัวไป หรือเงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณีตํ ่ากว่า 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะ
ลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรอการลงทุน หรือ
เพื่อชําระค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นและกองทุนอาจกู้ยืมเงิน
หรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และโดยปกติ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นทองคํา แต่ใน
อนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที ่มีตัวแปรเป็นทองคําผ่านศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาทองคํา โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่
ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของ
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ตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน และหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน/ไม่ได้ถูกสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไร
ก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของทุนกองทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
บัญชีของงบการเงิน    

3.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหน้ี 

ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง    
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
 3.2  การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
   ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิใน

เงินลงทุน 
   เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดย

มูลคา่ยุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคาตลาดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์นั้น  

   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.3  เครื่องมือทางการเงิน 
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        กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา
รายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เม่ือเกิดข้ึน  
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

   สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการวัด
มูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
3.4  สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  

      กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
รวมท้ัง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

 3.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือ ชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงวดปัจจุบัน    

 3.7 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ต้ังแต่ร้อยละ 

10 ของส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรส
หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรือ อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 

 3.8 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
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สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่
ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

 3.9 บัญชีปรับสมดุล 
 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

 3.10 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
 3.11 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกดิข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ    
 -  หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก    
  SPDR® Gold Trust 737,456,281.80 88,240,982.86  386,547,170.44  404,182,647.21
รวมเงินลงทุน 737,456,281.80 88,240,982.86  386,547,170.44  404,182,647.21

5.  ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 
  กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ชื่อกองทุน SPDR® Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน

ต่างประเทศท่ีจัดต้ังและลงทุนในต่างประเทศ มีข้อมูลของกองทุนหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  ชื่อกองทุน  :  SPDR® Gold Trust 
  ประเภท    :  กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

  นิวยอร์ก New York Stock Exchange  (NYSE Arca), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์    
 Singapore Stock Exchange (SGX), ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว Tokyo  Stock    
 Exchange (TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Stock Exchange of Hong Kong (HKEx) 

  นโยบายการลงทุน : กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทน  
   ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักค่าธรรมเนียมและ   
  ค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ : BNY Mellon Asset Servicing 
  ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน  :  HSBC Bank USA, N.A. 
  ตัวแทนจําหน่าย   : State Street Global Advisors Asia Ltd 
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  บริษัทจัดการ : World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ี
ไม่แสวงหากําไรที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 
  ข้อมูลเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565 2564   
จํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก 131,957.00  76,657.00  หน่วย 
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน)  22,646,574.49  12,368,569.90  ดอลลาร์สหรัฐฯ 
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 22,345,598.38  12,604,710.51   ดอลลาร์สหรัฐฯ 
มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน  169.34  164.43  ดอลลาร์สหรัฐฯ 
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนต่อ     
  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น 99.06  100.61  % 

6. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 460,271,924.48  410,605,318.46
ขายเงินลงทุน 122,059,643.33  514,088,949.70

7. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565  2564 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
 อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.25 29,899,995.34  0.25  9,820,296.88
          รวม 29,899,995.34    9,820,296.88

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน   
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ของกองทุน  
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.2140 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ของ  
  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันทําการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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9. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงานเสนอผู้ถือ
หน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 

 
  รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท  
 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,552,556.77 4,329,140.02 ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,110,511.41 865,828.11 ตามที่ระบุในสัญญา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์   

 ขายเงินตราต่างประเทศ - 59,642,066.00 ตามที่ระบุในสัญญา 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 707,830.93  367,560.27
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 141,566.18  73,512.07
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11.  อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและมูลค่า

ยุติธรรมดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 จํานวนเงิน 2565 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 586,280,711.00 -  607,469,172.00

 
 บาท 
 จํานวนเงิน 2564 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 343,123,528.00 23,740,880.00  331,031,057.46

กองทุนได้ทําธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนใน
ตราสารทางการเงินในต่างประเทศ มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังนี้ 
 2565  2564 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ฉบับ 12  11 
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 17,240,000.00  11,080,000.00
 ระยะเวลาครบกําหนด : วัน 5 - 33  13 - 209 
 มูลค่าซ้ือขายล่วงหน้า : บาท 586,280,711.00  343,123,528.00
 มูลค่ายุติธรรมจํานวน : บาท 607,469,172.00  354,771,937.46

12. กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสม     
 ต้ังแต่วันท่ี 9 กันยายน 2553    
  กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น 64,005,696.60  61,338,371.17
  การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (9,323,380.02)  2,667,325.43
  กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีท้ังสิ้น 54,682,316.58  64,005,696.60
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13. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
13.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  
 ระดับที่ 2  ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)  

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 788,240,982.86  -  -  788,240,982.86
หนี้สิน    
ตราสารอนุพันธ์  - 21,188,461.00  -  21,188,461.00

 
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 404,182,647.21  -  -  404,182,647.21
ตราสารอนุพันธ์  - 57,000.00  -  57,000.00
หนี้สิน    
ตราสารอนุพันธ์  - 11,705,409.46  -  11,705,409.46

 13.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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   ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

 มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี 

 ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  788,240,982.86  788,240,982.86
เงินฝากธนาคาร 29,899,995.34  -  -  29,899,995.34
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  -  792.53  792.53
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  106,347.28  106,347.28

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-  -  171,113.72  171,113.72

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  21,188,461.00  21,188,461.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  935,710.35  935,710.35

 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

 มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี 

 ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  404,182,647.21  404,182,647.21
เงินฝากธนาคาร 9,820,296.88  -  -  9,820,296.88
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  -  617.00  617.00
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  57,000.00  57,000.00
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  51,052.45  51,052.45

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-  -  53,040.78  53,040.78

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  11,705,409.46  11,705,409.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  513,774.76  513,774.76
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13.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
   กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

13.4   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 22,345,598.38  12,604,710.51
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  760,000.00
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ 17,240,000.00  10,320,000.00

 
  กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดู
หมายเหตุ11) 

13.5 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลัก 
   กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน SPDR® 

Gold Trust โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับ
ราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ อาทิ 

   - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา (Price Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ 
 เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลกท่ีอาจจะเพิ่มสูงข้ึนหรือลดตํ่าลงซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ 
 กองทุน เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคําในตลาดโลก  
 ดังนั้น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงหรือปรับตัวสูงข้ึนจะส่งผลทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
 กองทุนลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน 

   - ความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่า
ตลาดของทองคําที่กองทุนหลักถือครองอยู่ในขณะที่ราคาของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนไปตามอุป
สงค์และหรืออุปทานของตลาดในขณะนั้น ดังนั้น กองทุนจึงมีโอกาสที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์กองทุนหลักใน
ราคาท่ีสูงกว่าหรือต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักได้ 

 13.6   ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความ

ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์
กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 
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    13.7  การบริหารความเสี่ยง  
    กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย 
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

14. การบริหารจัดการกองทุน  
  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารจัดการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ ด ํ า เ น ิ น ง า น อ ย ่ า ง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

15. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบการเงินของปี 2564 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี

ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 ตามที่ 

รายงานไว้เดิม 
จัดประเภทใหม่
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ตามที่ 
รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564    
 ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ - 57,000.00  57,000.00
 เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 11,648,409.46 57,000.00  11,705,409.46
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564    
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ - 1,216,738.45  1,216,738.45
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,359,349.98 (1,216,738.45)  142,611.53

16. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง         

 หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th  
  หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th  

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายช่ือผู้จัดการกองทนุของ 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด ์

สิ้นสุด ณ วันที ่30 มิถนุายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
วรรกมล ลีวาณิชย์ ศรชัย เตรียมวรกุล 

  ดร.สมชัย  อมรธรรม 
  ยืนยง  เทพจํานงค์ 
  แสงจันทร์  ลี 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

17 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT - GOLD 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด ์
KTAM Gold Fund

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่ฮ) 
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

27 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

47 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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