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1 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

วันท่ี  4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวง 1 ปท่ีผานมาน้ัน ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวข้ึนอยางมาก โดยราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา 

West Texas Intermediate (WTI) ในตลาด New York Mercantile Exchange (NYMEX) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองโดย

ทําราคาสูงสุดท่ี 74.69 ดอลลารตอบารเรล ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 โดยปรับข้ึนตัวจากจุดตdาสุด 38.77 ดอลลารตอ

บารเรล ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตมกราคม 2564 จากปจจัยเชิงบวกทางดาน 

Supply ท่ีมีการควบคุมกําลังการผลิตอยางตอเน่ืองจากทาง OPEC และปจจัยดาน Demand จากการสัญญาณการ re-open 

เศรษฐกิจ รวมไปถึงการเปดเมืองในฝงอเมริกาและยุโรป ทําใหความตองการใชนํ้ามันมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ือง 

ราคาปดสัญญาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา West Texas Intermediate (WTI) อยูท่ี 43.30 เหรียญตอบารเรล ณ สิ้น

เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับ 72.43 เหรียญตอบารเรล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564  ขณะท่ีในชวงเวลาเดียวกัน เงินบาท 

ออนคารอยละ 5.29 จากระดับ 31.21 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปน 32.86 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ สงผลใหกองทุนเปด 

ทหารไทย ออยลฟนด มีผลตอบแทนในรอบระยะเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 83.91 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  



2 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

 

ในชวง 1 ปท่ีผานมาน้ันราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก มีทิศทางปรับตัวข้ึนอยางมาก โดยราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา 

West Texas Intermediate (WTI) ในตลาด New York Mercantile Exchange (NYMEX) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดย

ทําราคาสูงสุดท่ี 74.69 ดอลลารตอบารเรล ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 โดยปรับข้ึนตัวจากจุดตdาสุด 38.77 ดอลลารตอ

บารเรล ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตมกราคม 2564 จากปจจัยเชิงบวกทางดาน 

Supply ท่ีมีการควบคุมกําลังการผลิตอยางตอเน่ืองจากทาง OPEC และปจจัยดาน Demand จากการสัญญาณการ re-open 

เศรษฐกิจ รวมไปถึงการเปดเมืองในฝงอเมริกาและยุโรป ทําใหความตองการใชนํ้ามันมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ือง 

ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการติดตามผลการดําเนินงานของประเทศสมาชิก (JMMC) ของกลุม OPEC และ

พันธมิตรในเดือนกรกฎาคม ไดหารือถึงนโยบายการผลิตสําหรับชวงเวลาท่ีเหลือของปสิงหาคม – ธันวาคม โดยซาอุดิอาระเบีย

และรัสเซียไดเสนอให OPEC+ ปรับเพ่ิมกําลังการผลิต 2 ลานบารเรลตอวันต้ังแตสิงหาคม – ธันวาคม 2564 คาดวาจะเปนการ

ทยอยปรับเพ่ิมข้ึนเดือนละ 4 แสนบารเรลตอวัน ท่ีประชุมตกลงใหมีการปรับเพ่ิมฐานในการคํานวณการลดปริมาณการผลิต 

(Baseline production level) ใหกับ 4 ประเทศซึ่งจะมีผลต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2565  เปนตนไป เน่ืองจาก UAE เคยเรียกรอง

ใหมีการปรับเพ่ิมฐานในการคํานวณการลดปริมาณการผลิต (Baseline production level)ของตนเอง โดยอางวา Baseline 

production level ในปจจุบันท่ี 3.168 ลานบารเรลตอวันน้ันตํ่าเกินไปเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตรวมของประเทศ โดยขอเสนอ

ของ UAE ไดรับการอนุมัติในการประชุมคร้ังน้ี สงผลให UAE เพ่ิมฐานในการคํานวณการลดปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนราว 

3 แสนบารเรลตอวันเปน 3.5 ลานบารเรล ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเพ่ิมข้ึนประเทศละ 5 แสนบารเรลตอวันเปน 11.5 ลานบารเรล

ตอวัน อิรักและคูเวตเพ่ิมข้ึนประเทศละ 1.5 แสนบารเรลตอวัน โดยภาพรวมการเพ่ิม Baseline Production ใหกับ 4 ประเทศ

ดังกลาวจะสงผลใหการผลิตรวมของกลุม OPEC+ เพ่ิมข้ึนอีกราว 1.5 ลานบารเรลตอวันต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2565  

เปนตนไป 

ราคานํ้ามันในระยะขางหนาเร่ิมขาดปจจัยสนับสนุนใหราคาเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากในชวงท่ีผานมาไดสะทอนปจจัยบวกใน

ดานการฟนตัวของอุปสงคไปมากแลว ในขณะท่ีเร่ิมมีปจจัยเสี่ยงจากดานอุปทานเขามาในระยะถัดไป ท้ังการผลิตนํ้ามันดิบจาก

กลุมOPEC+ ท่ีมีขอตกลงเพ่ิมการผลิตกวา 2 ลานบารเรลตอวัน การผลิตนํ้ามันดิบจากอิหรานท่ีจะกลับออกสูตลาดอีกคร้ัง

หากเจรจานิวเคลียรกับสหรัฐฯ สําเร็จ อีกท้ังและการฟนตัวของการผลิตในกลุม Shale oil ฝงสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมกลับมาฟนตัวในชวง

คร่ึงหลังของป รวมไปถึงปจจัยกดดันทางดานอุปสงคจากการแพรระบาดของไวรัสกลายพันธุ (Delta Variant) ท่ีเร่ิมรุนแรงมาก

ข้ึน 

รายงานการคาดการณอุปสงคและอุปทานนํ้ามันดิบจาก OPEC Monthly Oil Market Report มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปริมาณความตองการใชนํ้ามันยังเพ่ิมข้ึน โดยประเมินความตองการใชนํ้ามันเพ่ิมข้ึนประมาณวันละ 3.28 ลาน

บารเรล มาอยูท่ี 99.86 ลานบารเรลตอวัน ในป 2565 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

World oil demand (unit: million barrels per day) 

 

ที่มา: OPEC Monthly Oil Market Report, as of  Jul2021 

 

2. ปจจัยดานอุปทาน การผลิตน้ํามันมีแนวโนมลดลง  

 World oil supply (unit: million barrels per day) 

  



4 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

 

ที่มา: OPEC Monthly Oil Market Report, as of  Jul2021 

 

กองทุนเปดทหารไทย ออยล ฟนด 

กองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

เพื่อใหไดผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเปนดัชนี

ที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) โดยในรอบบัญชี 1 ปที่ผานมา กองทุนเปด

ทหารไทย ออยล ฟนด มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 83.91 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

ดวยวัตถุประสงคของกองทุนที่ตองการสรางผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ

หรือหลักทรัพยอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นใดในตางประเทศ กองทุนจะมุงเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ

เพื่อสรางผลตอบแทนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ หรือหลักทรัพยอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นใดใน

ตางประเทศ โดยกองทุนจะมุงเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ทรัพยสินทางเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก : 

-นdามันดิบ 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco DB Oil Fund 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

กลยทุธการรบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชี้วัด (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทยีบ ในกรณีทีผู่ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของ

กองทุน เพื่อสรางผลตอบแทนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 

Return TM  

 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange : NYSE 

Arca) ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหไดผลตอบแทนใกลเคียง

กับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกลาวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management 

LLC 

 

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สําหรับการดําเนินการของกองทุน ระหวางรอจังหวะการลงทุนในตางประเทศ รักษาสภาพ

คลองของกองทุน หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพยทีเ่สนอขายในประเทศ ไดแก เงิน

ฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอืน่หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีไ่มขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. และ

จะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structured Note) 

 

กองทุนจะไมเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพยสินที่กองทุนลงทุนใน

ตางประเทศ แตกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในสวนของเงินที่

นําเขาและสงออกสุทธิในแตละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทํารายการซื้อขายหลักทรัพย (Trade Date) จนถึงวันที่

ตองจายหรือรับชําระเงิน (Settlement Date) โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) ยกเวนตราสารหนี้ดังกลาวมีผูออก หรือผูรับรอง รับ

อาวัล สลักหลัง หรือคาประกัน ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปน

สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือ องคกรระหวางประเทศ หรือเปน

ตราสารที่ลงทุนไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มี

อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุน

ได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ได หรือบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนใน

กองทุน Invesco DB Oil Fund ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศดังกลาวตํ่ากวา

ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือการ

ลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศกระทําความผิดรายแรงตาม
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ความเห็นของหนวยงานที่กํากับดูแลกองทุนตางประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสงผลตอการดําเนินการของ

กองทุนในฐานะผูลงทุน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับ Invesco DB 

Oil Fund หรือที่มีนโยบายการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 

Return TM หรือดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) โดยไมถือวาเปนการ

แกไขโครงการ ในอัตราสวนเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ยกเวนในรอบปบัญชี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ใหคํานวณอัตราสวนดังกลาวจากกองทุนหลักทุกกองทุนรวมกัน โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบ

จากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุน

ในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือยกเลิกกองทุนได 

 

ทั้งนี้ หากกองทุน Invesco DB Oil Fund (รวมถึงกองทุนตางประเทศที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิจะเขาลงทุน ตามที่กลาวขางตน) 

มีการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock 

Exchange : NYSE  Arca) บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนการซื้อขายหลักทรัพยมาซื้อขายกองทุน Invesco DB 

Oil Fund ยังตลาดหลักทรัพยอื่น หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาจะเอื้อประโยชนในการคิดคานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนประจําวัน อาทิ กรณีสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนไดรวดเร็วขึ้น เปนตน โดยการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอย 90 วัน กอน

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตทั้งนี้ กองทุนอาจไมสามารถดารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศไมปกติ หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทารายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่

กําหนด พรอมทั้งเหตุผล และจัดสงมายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กําหนด 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ขอมูลเพิ่มเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันที่   

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 จะมีผลต้ังแต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่อยูเดิม ที่อยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�NVESCO�	B�O�L�FUN	 � Fu�d�O��r�i�w�

��������	B�Oil�Fu�d�i��a���x�ha�g��trad�d�fu�d�i���rp�rat�d�i��th��USA.�Th��Fu�d�tra�k��th��	B�Q�Opt�Yi�ld�Crud��Oil���d�x�ER�whi�h�i��a�rul���

ba��d�i�d�x���mp���d��f�futur������tra�t�����light��w��t��rud���il�(WT�)�that�aim��t��mitigat����gati���r�ll�yi�ld�i��it�����tra�t���l��ti��.�Th��Fu�d�i�

r�bala���d�&�r�����titut�d�a��ually�i��N���mb�r.
 
�C��ta�t�	�tail�

�Ma�ag�m��t�C�mpa�y� ���������Capital�Ma�ag�m��t�LLC�

�C�mpa�y�Addr���� ���������P�w�rShar���Capital�Mgmt

LLC,�3500�La��y�R�ad,�Suit��700,

	�w��r��Gr���,��L�60515,�USA�

�C�mpa�y�T�l�ph���� �1�800�983�0903�

�W�b�Sit�� �i������.��m/�tf��

�Fu�d�Ma�ag�r� �	a�id�H�mmi�g�

�Mgr���Start�	at�� �����

�Tra��f�r�Ag��t� �Ba�k��f�N�w�Y�rk�M�ll��/Th��

 �Fu�d���f� �a���f�09/21/2021

�La�t�Cl���� ��$��12.94�

�T�tal�A���t��(mil)� ��$��446.80�

�T�tal�A���t��	at�� �09/21/2021�

�����pti���	at�� �01/05/2007�

�Primary�B���hmark� �	B�C�mm�dity�	B�

�Curr� �US�	�llar�

�Mi�������tm��t� ��US�	�llar��0.00�

�Ti�k�r� �	BO�US�

��S�N� �US46140H4039�
 
�F����A�d�Exp�����

�Exp�����Rati�� �0.78�

�Fr��t�L�ad� �0.00�

�Fu�d�Mgr�Stat�d�F��� �0.75�

�Mgr�Stat�d�P�rf.�F��� �����

�High�Wat�r�Mark� �����

�Hurdl��Rat�� �����

�Ba�k�L�ad� �0.00�

�Early�Withdraw�F��� �0.00�

 �Bl��mb�rg�Cla��ifi�ati��

�Fu�d�Typ�� �ETF�

�Fu�d�A���t�Cla���F��u�� �C�mm�dity�

�	�mi�il�� �U�it�d�Stat���

�Fu�d�Obj��ti��� �E��rgy�

�Fu�d�Styl�� �����

�Fu�d�Mark�t�Cap�F��u�� �����

�Fu�d�G��graphi�al�F��u�� �Gl�bal�

�Fu�d�Curr���y�F��u�� �����
 
�T�tal�R�tur��Chart �

 
S�a���ality

Y�ar Ja� F�b Mar Apr May Ju� Jul Aug S�p O�t N�� 	��

2017 �3.41 �0.43 �5.59 �2.84 �2.93 �2.65 5.82 �2.46 5.52 5.12 4.76 4.86

2018 7.98 �4.29 6.48 5.82 0.85 4.53 �2.01 3.52 6.65 �9.72 �22.10 �9.18

2019 17.12 4.23 1.64 3.90 �14.38 7.38 1.29 �7.08 0.11 1.27 2.82 10.10

2020 �14.90 �10.57 �24.51 �9.62 17.33 7.54 4.86 4.91 �6.50 �10.71 23.21 6.57

2021 7.59 16.54 �0.47 6.84 5.16 9.05 1.47 �4.28 ��� ��� ��� ���
 
� �

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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�NVESCO�	B�O�L�FUN	 � Fu�d�P�rf�rma����Ri�k�Tra�ki�g�

B���hmark:�	B�C�mm�dity�	B �a���f�09/21/2021�
Curr���y:�US	�
 
�P�rf�rma���

� �Fu�d� �B���h.�

�M�a��R�tur��1Y�W��kly� �86.12� �86.38�

�T�tal�R�tur��3M� �1.73� �1.63�

�T�tal�R�tur��6M� �19.93� �20.14�

�T�tal�R�tur��1Y� �80.73� �82.64�

�T�tal�R�tur��Ytd� �53.50� �53.50�

�P�rf�2019� �28.04� �27.38�

�P�rf�2018� ��15.17� ��17.40�

�P�rf�2017� �4.86� �5.47�

�P�rf�2016� �6.96� �7.09�

�P�rf�2015� ��42.36� ��40.87�

�P�rf�2014� ��43.33� ��41.81�

�Eff�7	�Yld� ����� �����

�30	�Yld� ����� �����

�Gr����7	�Yld� ����� �����

�Sub��7	�Yld� ����� �����

�A�g�Lif�� ����� �����

�MMkt�A�g�	ay��T��Mat.� ����� �����

 � �

 
�Ri�k

� �Fu�d� �B���h.�

�	�w��id��Ri�k�1Y�W��kly�A��� �21.22� �21.63�

�S�mi�aria����1Y�W��kly�A��� �28.14� �29.19�

�Sta�dard�	���1Y�W��kly�A��� �29.92� �30.22�

�Max�	rawd�w��1Y� ��14.32� ��14.04�

�Max����r�a���1Y� �106.07� �106.55�

�Kurt��i��1Y�W��kly� �0.16� �0.14�

�Sk�w�����1Y�W��kly� ��0.12� ��0.18�

 � �

 
�Ri�k/R�tur�

� ����B���h.

�Ex�����R�tur��1Y�W��kly�A��� ��0.14�

���f�rmati���Rati��1Y�W��kly� ��0.05�

�J������Alpha�1Y�W��kly� �0.96�

�M�diglia�i�Rap�1Y�W��kly� �0.00�

�Sharp��Rati��1Y�W��kly� �2.88�

�S�rti���Rati��1Y�W��kly� �1.17�

�Tr�y��r�M�a�ur��1Y�W��kly� �0.87�

 � �

 

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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�NVESCO�	B�O�L�FUN	 � Fu�d�P�rf�rma����Ri�k�Tra�ki�g�

B���hmark:�	B�C�mm�dity�	B �a���f�09/21/2021�
Curr���y:�US	�

�Tra�ki�g

� ����B���h.

�Alpha�1Y�W��kly� �0.01�

�B�ta�1Y�W��kly� �0.99�

�C�rr�lati���1Y�W��kly� �1.00�

�B�ar�C�rr�lati���1Y�W��kly� �0.99�

�Bull�C�rr�lati���1Y�W��kly� �1.00�

�R�Squar�d�1Y�W��kly� �0.99�

�Tra�ki�g�Err�r�1Y�W��kly�A��� �2.77�

 � �

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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� � Fu�d�All��ati���

 
�T�tal�A���t��(mil) �a���f�09/21/2021

 
�A���t�All��ati��

�G���r�m��t� �38.157�%�

�M���y�Mark�t� �61.843�%�

 �a���f�09/20/2021

 
�S��t�r�All��ati��

�S���r�ig�� �37.97�%�
 �a���f�09/20/2021

 
�G���All��ati��

�U�it�d�Stat��� �37.97�%�
 �a���f�09/20/2021

 
�P�rtf�li��Stati�ti�� �a���f�09/20/2021

�%�Of�T�p�T���H�ldi�g�� �100.00��A�g�Pri��/Ear�i�g�� �����

�Fu�d�Tur����r� ������A�g�Pri��/Ca�h�Fl�w� �����

�M�dia��Mkt�Cap�(M)� ������A�g�Pri��/Sal��� �����

�A�g�Mark�t�Cap�(mil)� ������A�g�Pri��/B��k�Rati�� �����

�A�g�	�d�Yi�ld� ������� ��

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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11 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

31 ก.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 2.4790 3.3592 4.378 3.1396 3.1352 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 4.5515 2.479 3.3592 4.378 3.1396 

กองทุน TMBOIL 83.91% -26.14% -23.27% 39.44% 0.14% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 90.54% -26.74% -22.37% 42.25% 1.21% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 80.95% -27.82% -16.04% 42.37% 5.98% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 348 454 641 973 807 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 470 348 454 641 973 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 395 391 522 788 944 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -128 +5 -53 -594 +147 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.35% 0.36% 0.17% 0.40% 0.42% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย ออยล ฟนด ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (31 ก.ค. 61) (13 พ.ค. 53) 

กองทุนเปดทหารไทย ออยล ฟนด +21.94% +56.00% +83.91% +1.30% -6.76% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +23.31% +59.44% +90.54% +2.62% -5.14% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +16.97% +45.32% +80.95% +3.04% -5.27% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุล 

 เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

-54.40%

-44.68%
-45.53%

-100.00%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

14-May-10 30-Jul-21

TMBOIL Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผล

การดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนว

ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

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 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที ่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูได

เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 3 กันยายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 463,536,756.15 342,632,813.53 

เงินฝากธนาคาร 9,924,964.71 6,875,997.57 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,479.59 844.40 

จากการขายหนวยลงทุน 209,813.55 264,421.00 

รวมสินทรัพย 473,673,014.00 349,774,076.50

หน้ีสิน 6

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 2,971,298.34 1,019,890.68 

คาใชจายคางจาย 5 560,574.49 429,568.08 

ภาษีเงินไดคางจาย 221.94 126.66 

หน้ีสินอ่ืน 31,817.16 12,141.15 

รวมหน้ีสิน 3,563,911.93 1,461,726.57

สินทรัพยสุทธิ 470,109,102.07 348,312,349.93

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 1,032,906,128.31 1,405,053,297.13

ขาดทุนสะสม

บัญชปีรับสมดลุ (170,060,941.05) (413,201,326.09)

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (392,736,085.19) (643,539,621.11)

สินทรัพยสุทธิ 470,109,102.07 348,312,349.93

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 4.5513 2.4790

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 103,290,612.8318 140,505,329.7133 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล - 6,883,783.42 

รายไดดอกเบ้ีย 8,113.95 18,825.15

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 557,247.41 634,833.29

รวมรายได 565,361.36 7,537,441.86

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 5,069,937.47 5,021,416.53

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 126,748.35 125,535.27

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 528,118.53 523,064.29

รวมคาใชจาย 5,724,804.35 5,670,016.09

รายได(ขาดทุน)สุทธิ (5,159,442.99) 1,867,425.77

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10,563,261.98 (94,203,670.23)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 245,330,754.47 (17,690,083.06)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 70,179.52 (183,012.78)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม เกิดขึ้น 255,964,195.97 (112,076,766.07)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 250,804,752.98 (110,209,340.30)

หัก ภาษีเงินได 3 (1,217.06) (2,612.10)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 250,803,535.92 (110,211,952.40)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 250,803,535.92 (110,211,952.40)

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 214,278,192.16 320,515,250.97 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (343,284,975.94) (316,021,988.01)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 121,796,752.14 (105,718,689.44)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 348,312,349.93 454,031,039.37

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 470,109,102.07 348,312,349.93

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 140,505,329.7133 135,158,472.7374 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 64,360,648.7974 133,591,742.5466 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (101,575,365.6789) (128,244,885.5707)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 103,290,612.8318 140,505,329.7133 

บาท

หนวย



20 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Invesco DB Oil Fund * 1,078,472 463,536,756.15 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 312,5 16,945 .82 บาท) 463,5 36,75 6.15 100.00

* Invesco DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพ่ือให ไดผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Invesco DB Oil Fund * 1,497,722 342,632,813.53 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 436,943,75 7.67 บาท) 342,632,813.5 3 100.00

* Invesco DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพ่ือให ไดผลตอบแทนใกล เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนโดยเนนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange, NYSE) และบริหารจัดการโดย Invesco Capital 

Management LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการ

ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้ง

ลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ  

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 41,010,442.14 224,364,901.40 

ขายเงินลงทุน 176,000,515.97 220,367,018.37 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 

มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 5,069,937.47  5,021,416.53   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 528,118.53  523,064.29   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 5,523,606.87   14,925,579.86   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 59,773,103.79  25,133,518.18   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 510,770.38  385,838.29  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 53,205.28  40,191.47  
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6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

-  บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 463,536,756.15 -  -  463,536,756.15 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 342,632,813.53 -  -  342,632,813.53 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด

ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อขาย

ในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  
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ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ

เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  463,536,756.15  463,536,756.15 

เงินฝากธนาคาร 9,924,964.71 -  -  9,924,964.71 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  1,479.59  1,479.59 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  209,813.55  209,813.55 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  2,971,298.34  2,971,298.34 

คาใชจายคางจาย -  -  560,574.49  560,574.49 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  221.94  221.94 

หนี้สินอื่น -  -  31,817.16  31,817.16 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  342,632,813.53  342,632,813.53 

เงินฝากธนาคาร 6,875,997.57 -  -  6,875,997.57 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  844.40  844.40 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  264,421.00  264,421.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,019,890.68  1,019,890.68 

คาใชจายคางจาย -  -  429,568.08  429,568.08 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  126.66  126.66 

หนี้สินอื่น -  -  12,141.15  12,141.15 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

 เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 14,106,413.76  

 

10,978,302.26  

เงินฝากธนาคาร 27,159.48  885.65 

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1.11  0.04 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Invesco DB Oil Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย โดยมี

นโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหไดผลตอบแทน

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return 

7. คดีฟองรอง 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 กองทุนถูกฟองเปนจําเลยรวมกับจําเลยอื่นๆ อีก 4 ราย ใหชดใชความเสียหายเปน

จํานวนเงิน 9.65 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาลชั้นตนไดพิพากษายกฟองใหกองทุนและจําเลยอื่นทั้ง 4 ราย ไมตองรวมรับผิดตอความ

เสียหายใด  ๆตามที่โจทกฟอง 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนใหยกฟอง 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศาลฎีกาไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหฎีกา ยกคํารอง และไมรับฎีกาของโจทก ซึ่งถือเปนการ

สิ้นสุดคดีฟองรอง 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 9,926,444.30 2.11% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 9,926,444.30 2.11% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.60% 

 กองทุน Invesco DB Oil Fund 1,078,472 463,536,756.15 98.60% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 463,536,756.15 98.60% 

 ทรัพยสินอื่น 209,813.55 0.04% 

 หนี้สินอื่น -3,563,911.93 -0.75% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 470,109,102.07 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 103,290,612.8318 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 4.5513 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,069.94 1.2827 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 126.75 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 528.12 0.1336 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 1.22 0.0003 

คาใชจายอื่น ๆ  ไมมี  ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,726.03 1.4487 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

 เทากับ 395,261,065.30 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.08% (332,884.97 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 2563  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 CITIGROUP INC 28,797.56 8.65 

2 CREDIT SUISSE AG 32,456.43 9.75 

3 JP MORGAN SECURITIES LLC 234,046.02 70.31 

4 UOB KAY HIAN SECURITIES 30,377.16 9.13 

5 UOB KAY HIAN SECURITIES 7,207.80 2.16 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 332,884.97 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย ออยล ฟนด 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ที่เกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 



33 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


