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1 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

วันท่ี  7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565  ของกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาน้ันราคานํ้ามันดิบในตลาดมีความผันผวนอยางมากราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา West Texas 

Intermediate (WTI)  ในตลาด New York Mercantile Exchange (NYMEX) โดยราคามีการปรับตัวสูงข้ึนไปท่ี 85 ดอลลาร

ตอบารเรล ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 และปรับตัวลดลงไปถึง 62 ดอลลารตอบารเรล ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2564 หลังชวงปลายป 

2564 ราคาไดพุงสูงข้ึนตอเน่ือง จนทําจุดสูงสุดท่ี 89 ดอลลารตอบาเรลในวันท่ี 28 มกราคม 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากปม

ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ รวมถึงมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียจากประเทศในกลุม

ยุโรปตะวันตก และสหรัฐฯ นอกจากน้ี ยังมีปจจัยหนุนใหราคานํ้ามันข้ึนอีก ไดแก ปญหาความไมสงบในคาซัคสถานซึ่งเปนหน่ึงใน

สมาชิกกลุม OPEC Plus โดยรัสเซียไดสงทหารพลรมเขาไปยังคาซัคสถานเพ่ือรักษาความสงบ หลังจากเกิดความรุนแรงท่ัว

ประเทศจากการท่ีประชาชนพากันลุกฮือประทวงนํ้ามันแพง จนทําใหรัฐบาลตองประกาศลาออก ท้ังน้ี แมวา OPEC Plus จะมีมติ

เพ่ิมกําลังการผลิตนkามัน 400,000 บารเรลตอวันในเดือน มกราคม 2565 แตสมาชิกบางราย ไดแก ไนจีเรียและลิเบีย ไมสามารถ

ผลิตนํ้ามันไดตามโควตา เน่ืองจากประสบปญหาการผลิตในประเทศ 

สงผลใหราคาปดสัญญาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา West Texas Intermediate (WTI) อยูท่ี 71.26 เหรียญตอบารเรล ใน

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 เทียบกับ 88.15 เหรียญตอบารเรล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565  ขณะท่ีเงินบาทออนคารอยละ 1.00 จาก

ระดับ 32.97 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ ตนเดือนสิงหาคม 2564 เปน 33.3 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 

สงผลใหกองทุนเปดทหารไทย ออยล ฟนด มีผลตอบแทนในรอบระยะเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 16.29 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

 

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาน้ันราคานํ้ามันดิบในตลาดมีความผันผวนอยางมากราคาซื้อขายนํ้ามันลวงหนา West Texas 

Intermediate (WTI)  ในตลาด New York Mercantile Exchange (NYMEX) โดยราคามีการปรับตัวสูงข้ึนไปท่ี 85 ดอลลาร

ตอบารเรล ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 และปรับตัวลดลงไปถึง 62 ดอลลารตอบารเรล ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2564 หลังชวงปลายป 

2564 ราคาไดพุงสูงข้ึนตอเน่ือง จนทําจุดสูงสุดท่ี 89 ดอลลารตอบาเรลในวันท่ี 28 มกราคม 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากปม

ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ รวมถึงมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียจากประเทศในกลุม

ยุโรปตะวันตก และสหรัฐฯ นอกจากน้ี ยังมีปจจัยหนุนใหราคานํ้ามันข้ึนอีก ไดแก ปญหาความไมสงบในคาซัคสถานซึ่งเปนหน่ึงใน

สมาชิกกลุม OPEC Plus โดยรัสเซียไดสงทหารพลรมเขาไปยังคาซัคสถานเพ่ือรักษาความสงบ หลังจากเกิดความรุนแรงท่ัว

ประเทศจากการท่ีประชาชนพากันลุกฮือประทวงนํ้ามันแพง จนทําใหรัฐบาลตองประกาศลาออก ท้ังน้ี แมวา OPEC Plus จะมีมติ

เพ่ิมกําลังการผลิตนkามัน 400,000 บารเรลตอวันในเดือน มกราคม 2565 แตสมาชิกบางราย ไดแก ไนจีเรียและลิเบีย ไมสามารถ

ผลิตนํ้ามันไดตามโควตา เน่ืองจากประสบปญหาการผลิตในประเทศ  

ในชวงปลายเดือนตุลาคม 2564 ราคานํ้ามันไดพุงข้ึนทําจุดสูงสุดท่ี 85 ดอลลารตอบารเรล เน่ืองจาก OPEC Plus มี

มติยึดม่ันตามขอตกลงเดิมในการเพ่ิมกําลังการผลิตนkามันเพียง 400,000 บารเรล/วันในแตละเดือน แมวาถูกกดดันจากนานา

ประเทศใหเพ่ิมกําลังการผลิตมากกวาระดับดังกลาวเพ่ือชะลอการพุงข้ึนของราคานํ้ามันก็ตาม ภายหลังในชวงตนเดือน 

ธันวาคม 2564 ราคานํ้ามันไดปรับตัวลงทําจุดตkาสุดท่ี 62.4 ดอลลารตอบารเรล หลัง OPEC Plus มีมติเพ่ิมกําลังการผลิต

นkามัน 400,000 บารเรลตอวันในเดือน มกราคม 2565 โดย กอนหนาน้ี มีการคาดการณวา OPEC Plus อาจระงับแผนการเพ่ิม

กําลังการผลิตในเดือน มกราคม2565 เพ่ือรับมือกับอุปสงคท่ีลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สาย

พันธุโอไมครอน และเพ่ือตอบโตมาตรการของสหรัฐและประเทศพันธมิตรในการระบายนํ้ามันดิบจากคลังสํารองและสหรัฐฯ  

ท้ังน้ี แนวโนมราคานํ้ามันยังมีทีทาวาจะปรับตัวสูงข้ึนเร่ือย ๆ หากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน

ยังคงขยายตัวกวางข้ึน โดยลาสุดรัสเซียไดบุกโจมตียูเครนท้ังทางบก ทะเล และอากาศ ซึ่งถือเปนเหตุการณรุกรานประเทศคร้ัง

ใหญท่ีสุดในยุโรปนับต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําใหราคานํ้ามันยังปรับตัวสูงข้ึนอีก ทามกลางความกังวลท่ีวารัสเซียอาจจะถูก

คว่ําบาตรรุนแรงมากข้ึน หลังจากประธานาธิบดีปูตินไดสั่งการใหกองกําลังปองปรามดวยอาวุธนิวเคลียรเตรียมพรอมในระดับ

สูงสุด หลังจาก NATO สงสัญญาณอันแข็งกราววาจะตอบโตรัสเซีย นอกจากน้ี สหรัฐ ฯ พรอมดวยชาติพันธมิตรแหงโลก

ตะวันตก เห็นพองกันท่ีจะตัดธนาคารรัสเซียบางแหงออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเปนตัวกลางสําหรับการโอนเงินขามประเทศ ซึ่งจะ

ทําใหรัสเซียไดรับผลกระทบทางการเงินอยางหนัก 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

คาดการณอุปสงคและอุปทานน้ํามันดิบจาก OPEC Monthly Oil Market Report ดังนี ้

1. ปริมาณความตองการใชน้ํามันยังเพิ่มขึ้น โดย OPEC Monthly Oil Market Report ประเมินความตองการใชน้ํามัน

เพิ่มขึ้นประมาณวันละ 4.15 ลานบารเรล มาอยูที่ 100.8 ลานบารเรลตอวัน ในป 2565 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 

World oil demand (unit: million barrels per day) 

 

 World oil supply (unit: million barrels per day) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา: OPEC Monthly Oil Market Report, as of  Feb 2022 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

2. ปจจัยดานอุปทาน การผลิตน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 

 
 

 

ที่มา: OPEC Monthly Oil Market Report, as of  Feb 2022 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด 

กองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหได

ผลตอบแทนใกลเคยีงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM ซึ่งเปนดัชนีที่มุง

สะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ โดยในรอบบัญชี 6 เดอืนที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด มีผลตอบแทน

เทากับรอยละ 16.29 (ดูรายละเอยีดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 

ดวยวัตถุประสงคของกองทุนที่ตองการสรางผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

น้ํามันดิบหรือหลักทรัพยอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นใดในตางประเทศ กองทุนจะมุงเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

ตางประเทศเพื่อสรางผลตอบแทนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 

Return TM 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศที่มีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

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�02/24/2022

�La�t�Cl���� ��$��15.81�

�T�tal�A���t��(mil)� ��$��491.25�

�T�tal�A���t��	at�� �02/24/2022�

�����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�� �0.77�

�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�� 	��

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 9.58 10.28 �18.70 10.16

2022 11.59 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 
� �

 
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�02/24/2022�
Curr���y:�US	�
 
�P�rf�rma���

� �Fu�d� �B���h.�

�M�a��R�tur��1Y�W��kly� �58.69� �58.97�

�T�tal�R�tur��3M� �9.19� �8.76�

�T�tal�R�tur��6M� �28.22� �28.32�

�T�tal�R�tur��1Y� �45.05� �45.74�

�T�tal�R�tur��Ytd� �16.68� �16.80�

�P�rf�2020� ��20.99� ��20.59�

�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�

�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��� �19.85� �20.44�

�S�mi�aria����1Y�W��kly�A��� �30.22� �30.44�

�Sta�dard�	���1Y�W��kly�A��� �26.80� �27.22�

�Max�	rawd�w��1Y� ��21.85� ��21.34�

�Max����r�a���1Y� �54.90� �55.62�

�Kurt��i��1Y�W��kly� �0.66� �1.05�

�Sk�w�����1Y�W��kly� ��0.26� ��0.45�

 � �

 
�Ri�k/R�tur�

� ����B���h.

�Ex�����R�tur��1Y�W��kly�A��� ��0.18�

���f�rmati���Rati��1Y�W��kly� ��0.06�

�J������Alpha�1Y�W��kly� �0.99�

�M�diglia�i�Rap�1Y�W��kly� �0.00�

�Sharp��Rati��1Y�W��kly� �2.19�

�S�rti���Rati��1Y�W��kly� �0.93�

�Tr�y��r�M�a�ur��1Y�W��kly� �0.60�

 � �

 

 
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�02/24/2022�
Curr���y:�US	�

�Tra�ki�g

� ����B���h.

�Alpha�1Y�W��kly� �0.02�

�B�ta�1Y�W��kly� �0.98�

�C�rr�lati���1Y�W��kly� �0.99�

�B�ar�C�rr�lati���1Y�W��kly� �0.99�

�Bull�C�rr�lati���1Y�W��kly� �0.98�

�R�Squar�d�1Y�W��kly� �0.99�

�Tra�ki�g�Err�r�1Y�W��kly�A��� �3.09�

 � �

 
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�02/24/2022

 
�A���t�All��ati��

�G���r�m��t� �33.219�%�

�M���y�Mark�t� �66.781�%�

 �a���f�02/22/2022

 
�S��t�r�All��ati��

�S���r�ig�� �33.219�%�
 �a���f�02/22/2022

 
�G���All��ati��

�U�it�d�Stat��� �33.219�%�
 �a���f�02/22/2022

 
�P�rtf�li��Stati�ti�� �a���f�02/22/2022

�%�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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7 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ม.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 4.5515 2.9177 2.479 3.0621 3.3592 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 5.2929 4.5515 2.9177 2.479 3.0621 

กองทุนเปดทหารไทย ออยล ฟนด +16.29% 56.00% 17.70% -19.04% -8.84% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +16.95% 59.44% 19.30% -18.95% -9.69% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +15.40% 45.32% 24.32% -19.18% -10.77% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 470 373 348 376 454 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 436 470 373 348 376 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท) 432 437 353 355 426 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท) -100 -92 -34 +49 -45 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate) 0.48% 0.46% 0.24% 0.53% 0.19% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด ณ วนัที ่31 มกราคม 2565   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (13 พ.ค. 53) 

กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด -0.06% +16.29% +80.82% +16.32% -5.26% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +0.21% +16.95% +85.83% +18.16% -3.64% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.09% +15.40% +67.23% +15.66% -3.88% 

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   
 

 

-46.97%
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9 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  251,321,210.56  บาท) 423,174,290.11 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,935,112.34 

ลูกหนี้  
 จากดอกเบี้ย 1,172.51 

 จากการขายหนวยลงทุน 620,757.64 

รวมสินทรัพย 439,731,332.60 

หนีส้นิ  
เจาหนี้  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 3,528,359.58 

 จากการรอจัดสรรหนวยลงทุน 132,422.35 

คาใชจายคางจาย 510,944.82 

ภาษีเงินไดคางจาย 175.88 

หนี้สินอื่น 28,399.61 

รวมหนี้สิน 4,200,302.24 

สนิทรพัยสทุธ ิ 435,531,030.36 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 824,269,919.04 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (61,486,757.31) 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (327,252,131.37) 

 สินทรัพยสุทธิ 435,531,030.36 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 5.2929 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 82,285,237.1346 
 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบีย้ 5,223.06 

 รายไดจากการซื้อขายหนวยลงทุน 410,736.47 

 รวมรายได 415,959.53 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,796,803.97 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 69,920.10 

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 291,333.70 

 รวมคาใชจาย 3,158,057.77 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,742,098.24) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 47,955,750.60 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 20,833,269.22 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 133,514.30 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้ 68,922,534.12 

  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 66,180,435.88 

หกั ภาษีเงินได (783.45) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 66,179,652.43 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 15,936,284.85 3.66% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 15,936,284.85 3.66% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.16% 

 กองทุน Invesco DB Oil Fund 840,472 423,174,290.11 97.16% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 251,321,210.56 บาท) 423,174,290.11 97.16% 

 ทรัพยสินอื่น 620,757.64 0.14% 

 หนี้สินอื่น -4,200,302.24 -0.96% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 435,531,030.36 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 82,285,237.1346 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 5.2929 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันที่ 1 สงิหาคม 2564 สิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,796.80 0.6420 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 69.92 0.0160 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 291.33 0.0669 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินปนผลรับ ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 0.78 0.0002 

คาใชจายอื่น ๆ ไมมี ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,158.83 0.7251 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  

 เทากับ 432,087,836.13 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 5.27% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03% (142,682.14 บาท) 
 



 

14 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 2564  ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1. CITIGROUP INC 25,452.39 17.84 

2 CREDIT SUISSE AG 10,453.20 7.33 

3. JP MORGAN SECURITIES LLC 37,189.32 26.06 

4. UOB KAY HIAN SECURITIES 69,587.23 48.77 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 142,682.14 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย ออยลฟนด 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันที่ 1 สงิหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

 ไมมี 

 

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 

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 



 

16 กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


