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วนัที* 3 ตลุาคม 2557 
 
เรียน   ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุทา่น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจํารอบ 1ปี นบัตั .งแต่วนัที* 
1 สงิหาคม 2556 ถึง 31กรกฎาคม 2557 ของกองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์  มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ราคานํ .ามนัดิบในตลาดซื .อขายนํ .ามนัล่วงหน้า New York Mercantile Exchange (NYMEX) ในช่วง 1 ปีที*ผ่านมี
ความผนัผวนตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการความขดัแย้งด้านการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยราคา
นํ .ามนั West Texas Intermediate (WTI) ในช่วงครึ*งหลงัของปี 2556 เป็นแนวโน้วขาลง จากการที*นกัลงทนุคลายความ
กงัวลในประเด็นเรื*องอปุทานนํ .ามนัดิบลงภายหลงัความขดัแย้งระหว่างชาติตะวนัตกและอิหร่านในเรื*องนิวเคลียร์มีแนวโน้ม
ไปในทางที*ดีขึ .น แต่ราคาได้รับแรงหนนุจากการที*ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื*องนบัตั .งแต่ต้นปี สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และปัญหาด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitical Risk) ใน
ภมูภิาคตา่งๆทั*วโลกในช่วงปี 2557 สง่ผลให้ราคาปิดที* 98.17 เหรียญต่อบาร์เรล ในวนัที* 31กรกฎาคม 2557 สําหรับกองทุน
เปิดทหารไทย ออยด์ ฟันด์ มีผลตอบแทนในรอบเวลานบัตั .งแต่วนัที* 1 สงิหาคม 2556 ถงึ 31 กรกฎาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 
6.83 

สดุท้ายนี . บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที*ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ 

 
ราคานํ .ามนัดิบในตลาดซื .อขายนํ .ามนัล่วงหน้า New York Mercantile Exchange (NYMEX) ในช่วง 1 ปีที*ผ่านมี

ความผนัผวนตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการความขดัแย้งด้านการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยราคา
นํ .ามนั West Texas Intermediate (WTI) ในช่วงครึ*งหลงัของปี 2556 เป็นแนวโน้วขาลง จากการที*นกัลงทนุคลายความ
กงัวลในประเด็นเรื*องอปุทานนํ .ามนัดิบลงภายหลงัความขดัแย้งระหว่างชาติตะวนัตกและอิหร่านในเรื*องนิวเคลียร์มีแนวโน้ม
ไปในทางที*ดีขึ .น สง่ผลให้ราคานํ .ามนัปรับตวัลดลงจากระดบั 110.53 เหรียญตอ่บาร์เรล ลงสูร่ะดบั 92.30 เหรียญต่อบาร์เรล
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 แต่จากความต้องการใช้นํ .ามนัเมื*อเข้าสูฤ่ดหูนาว ประกอบกับอปุทานที*ค่อนข้างตึงตวั
จากเหตกุารณ์ความรุนแรงในลเิบียยงัคงเป็นปัจจยัที*ทาํให้หลมุนํ .ามนัและทา่ขนสง่นํ .ามนัของประเทศไม่สามารถดําเนินการ
ได้ตามปกติ สง่ผลให้ราคากลบัขึ .นไปสูร่ะดบัเกิน100.00 เหรียญต่อบาร์เรลอกีครั .งในช่วงปลายปี 2556 

สําหรับช่วงครึ*งแรกของปี 2557 ราคานํ .ามันได้รับแรงหนนุจากการที*ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดขนาดของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื*องนบัตั .งแต่ต้นปี สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และปัญหาด้านภูมิศาสตร์
การเมือง (Geopolitical Risk) ในภมูิภาคต่างๆทั*วโลก อาทิ ประเทศแถบแอฟริกา (ลิเบีย ซูดาน และเวเนซูเอล่า), ประเทศ
แถบตะวันออกกลาง (อิรัก และอิหร่าน) และประเทศแถบยุโรปตะวันออก (ความขดัแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย) ความ
ขดัแย้งเหลา่นี .ได้กระทบต่ออุปทานของนํ .ามนัโลกให้อยู่ในภาวะตึงตวั นอกจากนี . สํานักงานพลงังานสากล (IEA) ยงัมีการ
ปรับเพิ*มคาดการณ์ความต้องการใช้นํ .ามนัโลกปี 2557 ขึ .นจากรายงานฉบบัก่อนหน้า โดยมองว่าความต้องการใช้นํ .ามนัโลก
จะขยายตัว 1.32 ล้านบาร์เรลต่อวนั มาอยู่ที* 92.8 บาร์เรลต่อวนั ในปีนี .ด้วย 

อย่างไรก็ด ี ราคานํ .ามนัลดลงตํ*ากว่า 100 อีกครั .งในช่วงต้นของไตรมาส 3/2557 เนื*องจากดเูหมือนว่าปัญหาต่างๆ
จะคลี*คลายไปในทางที*ดีขึ .น โดยอิรักได้ยืนยนัว่าการส่งออกนํ .ามนัดิบของประเทศจะเป็นไปตามปกติ เนื*องจากแหล่งผลิต
นํ .ามนัดิบไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรงแต่อย่างใด ส่วนยเูครนและรัสเซียก็ได้เริ*มมีการเจรจาหยดุยิงเพื*อ
สร้างสนัติภาพในบริเวณตะวนัออกของประเทศในการประชุม 4 ฝ่าย นอกจากนั .นรัฐบาลลิเบียได้บรรลขุ้อตกลงในการเปิด
ใช้ท่าขนส่งนํ .ามนัดิบขนาดใหญ่จํานวน 2 เท่า ทําให้ความกังวลต่อภาวะอปุทานตึงตวัในบริเวณดงักล่าวลดลง 
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คาดการณ์อปุสงค์และอปุทานนํ .ามนัดิบจาก International Energy Agency (IEA) เป็นดงันี . 

1. ปริมาณความต้องการใช้นํ .ามนัยงัเพิ*มขึ .น โดย The International Energy Agency (IEA) ประเมินความ
ต้องการใช้นํ .ามนัเพิ*มขึ .นประมาณวนัละ 1.10 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที* 92.70 ล้านบาร์เรลต่อวนั ในปี 2557 และ ในขณะที*ปี 
2558 มีความต้องการเพิ*มขึ .นอีก 1.30 ล้านบาร์เรลต่อวนั เป็น 94.00 ล้านบาร์เรลต่อวนั โดยมีรายละเอยีดดงัตาราง 

 

SUMMARY OF GLOBAL OIL DEMAND 
(Million barrels per day) 

 
 

ที*มา: The International Energy Agency (IEA), as of Aug 14 

 
จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้นํ .ามนัโดยรวมสาํหรับปี 2558 โดยมีปัจจัยหนนุจากความต้องการปรับตวัเพิ*มขึ .นใน

กลุ่มประเทศ Non-OECD โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย คิดเป็น 48.30 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ*งความต้องการหลกัมาจาก

ประเทศจีนถงึ 10.70 ล้านบาร์เรลต่อวนั 

2. ปัจจัยด้านอุปทาน กลุ่ม OPEC มีปริมาณการผลิตนํ .ามันค่อนข้างทรงตัว ด้านภูมิศาสตร์การเมือง 
(Geopolitical Risk) ขณะที*การผลิตนํ .ามนัในกลุ่มนอก OPEC มีแนวโน้มเพิ*มขึ .นโดยเฉพาะจากภมูิภาคอเมริกาเหนือ 
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SUMMARY OF GLOBAL OIL SUPPLY 
(Million barrels per day) 

 

 
ที*มา: The International Energy Agency (IEA), as of Aug 14 

 

ในส่วนของค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงร้อยละ 2.43 จากระดับ 31.33 บาทต่อดอลลาห์สหรัฐเมื*อสิ .นเดือน
กรกฎาคม 2556 เป็น 32.09 บาทต่อดอลลาห์สหรัฐณ สิ .นเดือนกรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุน
ได้รับประโยชน์น้อยลง 

 
กองทนุเปิดทหารไทย ออยล ์ฟันด ์

กองทนุจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ในอตัราสว่นโดยเฉลี*ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ซึ*งเป็นกองทนุรวมอทีีเอฟที*มีนโยบายลงทนุในสญัญาซื .อขายลว่งหน้านํ .ามนัดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) เพื*อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดชัน ีDeutsche Bank Liquid Commodity Index 
– Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ*งเป็นดชันีที*มุ่งสะท้อนการเปลี*ยนแปลงของมลูคา่นํ .ามนัดิบ 
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ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี3ยวกบัการลงทุนเพื3อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชตีั 9งแต่
วันที3 1 สิงหาคม 2556 ถงึวันที3 31 กรกฎาคม 2557 

ด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนที*ต้องการสร้างผลตอบแทนที*จะได้รับจากการลงทุนในสัญญาซื .อขายล่วงหน้า
นํ .ามนัดิบหรือหลกัทรัพย์อื*น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื*นใดในต่างประเทศโดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทนุต่างประเทศที*มีเพื*อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity 
Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
 
การเปลี3ยนแปลงที3เกดิขึ 9นในรอบบัญชทีี3ผ่านมาเมื3อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื*องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศที*มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทนุเต็มที*ตลอดเวลา การเปลี*ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี*ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

 
รายงานการลงทุนที3ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี3ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั 9งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี 9ด้วยทรัพย์สินอื3น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี 9หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที3ผู้ออกตราสารแห่งหนี 9หรือ
ลูกหนี 9แห่งสทิธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี 9หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี 9ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
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ข้อมลูทั	วไปของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 
 

วัตถุประสงค์ของกองทนุ 
เพื*อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาซื .อขายล่วงหน้านํ .ามนัดิบ หรือหลกัทรัพย์อื*น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื*นใดใน
ต่างประเทศ โดยกองทนุจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
 

นโยบายการลงทุน   : กองทนุรวมหน่วยลงทุน 
รายละเอียด : 
กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที*มีวัตถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
กองทนุ เพื*อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชัน ีDeutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum 
Yield Crude Oil Excess Return 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ในอตัราส่วนโดยเฉลี*ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ*งเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ ที*ซื .อขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : 
NYSE Arca) ที*มนีโยบายลงทนุในสญัญาซื .อขายล่วงหน้านํ .ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื*อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
ซึ*งเป็นดชันีที*ม ุ่งสะท้อนการเปลี*ยนแปลงของมลูคา่นํ .ามนัดบั West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการ
โดย DB Commodity Services,LLC 
 
กองทนุอาจมีการลงทุนในประเทศ สําหรับการดําเนินการของกองทุน ระหว่างระจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพ
คลอ่งกองทนุ หรือสําหรับการอื*นใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกันนี . โดยลงทนุในหลกัทรัพย์ที*เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงิน
ฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื*นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื*นที*ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และจะ
ไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ*งตราสารหนี .ที*มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Note) 
 
กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในสญัญาซื .อขายล่วงหน้าเพื*อป้องกันความเสี*ยงจากอัตราแลกเปลี*ยนในทรัพย์สินที*กองทนุลงทนุใน
ต่างประเทศ แต่กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซื .อขายลว่งหน้าเพื*อป้องกนัความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน ในสว่นของเงินที*
นําเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นบัจากวนัที*กองทนุทํารายการซื .อขายหลกัทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวนัที*
ต้องจ่ายหรือรับชําระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน 
 
อย่างไรก็ตาม กองทนุจะไม่ลงทุนตราสารหนี .ที*ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื*อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอนัดบัความ
น่าเชื*อถือตํ*ากว่าอนัดบัที*สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี .ดงักลา่วมีผู้ออก หรือผู้ รับรอง รับอาวลั 
สลกัหลงั หรือคํ .าประกนั ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื*อถือในอนัดบัที*สามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือเป็นสถาบนั
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การเงิน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั .งในประเทศและตา่งประเทศ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นตรา
สารที*ลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที*สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทั .งนี . กองทนุอาจมีไว้ซึ*งตราสารหนี .ที*มีอนัดบั
ความเชื*อถือตํ*ากว่าที*สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที*ตราสารหนี .นั .นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื*อถือที*สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ขณะที*กองทนุลงทนุเท่านั .น 
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ข้อมลูของกองทุนรวมที	ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ	ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 

โดยมสีาระสาํคญั ดงันี � 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที3สาํคัญ 

งวดปีบัญชีสิ 9นสุดวนัที3 
31 ก.ค. 
57 

31 ก.ค. 
56 

31 ก.ค. 
55 

29 ก.ค. 
54 

30 ก.ค. 
53 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย)  9.8971   9.2381  10.1461   9.5985   9.9813  

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย)  10.5729   9.8971   9.2381   10.1461   9.5985  

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +6.83% +7.13% -8.95% -5.08% +5.71% 
ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index  
 ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ +6.31% +9.33% -11.72% -5.39% +6.27% 
ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index  
 ในสกุลเงินบาท +8.89% +8.67% -6.47% -1.22% +15.25% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  397   553   423   352   174  

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  160   397   553   423   352  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  295   950   464   389   318  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -289  -202  +129  +27  +351  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.85% 0.91% 0.86% 1.82% 0.81% 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ ณ วันที3 31 ก.ค. 57 
 

ย้อนหลงั 
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย. 57) (31 ม.ค. 57) (31 ก.ค. 56) (29 ก.ค. 54) (9 ส.ค. 50) 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ +0.33% +3.70% +6.83% +4.21% +5.93% 

ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index  
 ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ +2.00% +7.69% +6.31% +2.61% +12.73% 
ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index 
 ในสกุลเงินบาท +1.19% +4.66% +8.89% +10.68% +11.81% 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จดัทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

 ทั .งนี . ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ ซึ-งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด
เงินลงทุน ณ วันที- 31 กรกฎาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี-ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมลูทางการเงินที-สาํคญัสาํหรับปีสิ �นสดุวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที-สําคัญและหมายเหตุเรื-อง
อื-นๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี �โดยถกูต้องตามที-ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี-ยวกับการควบคมุภายในที-ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื-อให้สามารถจดัทํางบการเงินที-ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที-ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ-งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื-อให้ได้ความเชื-อมั-นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที-ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ
หรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื-อให้ได้มาซึ-งหลักฐานการสอบบญัชีเกี-ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที-เลอืกใช้ขึ �นอยูก่บัดลุยพนิิจของผู้สอบบญัชี ซึ-งรวมถึงการประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้อมลูที-ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี-ยงดงักล่าว ผู้ สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที-เกี-ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที-ควรของกองทุน เพื-อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที-เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื-อว ัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที-ผู้ บริหารใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที-จดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร รวมทั �งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื-อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที-ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื-อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ ณ วนัที- 31 กรกฎาคม 2557 
และผลการดําเนินงาน การเปลี-ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที-สําคญัสําหรับปีสิ �นสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที-ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
(นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพฯ 3 กนัยายน 2557 
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ณ วันที	 31 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทนุ 141,636,937.92 บาท

ในปี 2557 และ 362,203,909.16 บาท ในปี 2556) 3, 8, 9 157,605,308.14 392,153,925.59 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6, 9 2,053,823.06 6,910,908.32 

ลูกหนี �

จากดอกเบี �ย 9 1,642.53 3,985.45 

จากการขายเงินลงทนุ 9 - 15,028,586.12 

จากการขายหน่วยลงทนุ 6,369,012.00 155,784.36 

ลูกหนี �อื-น 7 - - 

รวมสินทรัพย์ 166,029,785.73 414,253,189.84

หนี �สนิ

เจ้าหนี �

จากการซื �อเงินลงทุน 9 4,975,455.53 - 

จากการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 597,804.09 16,202,949.73

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 7 188,252.20 604,582.92

หนี �สนิอื-น 11,084.79 41,023.59

รวมหนี �สิน 5,772,596.61 16,848,556.24

สินทรัพย์สุทธิ 160,257,189.12 397,404,633.60

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที-ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 151,572,358.31 401,536,282.26

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ (136,059,242.05) (119,455,403.21)

กําไรสะสมจากดําเนินงาน 4 144,744,072.86 115,323,754.55

สินทรัพย์สุทธิ 160,257,189.12 397,404,633.60

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5729 9.8971

จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วันสิ �นปี (หน่วย) 15,157,235.8313 40,153,628.2254 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบดุล

บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงินนี . 

 

 

 

สําหรับปีสิ8นสุดวันที	 31 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบี �ย 36,643.02 126,859.82

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื �อขายหน่วยลงทุน 848,839.02 4,299,448.08

รายได้อื-น 0.00 0.00

รวมรายได้ 885,482.04 4,426,307.90

คา่ใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 3,790,649.99 12,182,411.69

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 94,766.36 304,560.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 394,859.41 1,269,001.25

ค่าใช้จ่ายอื-น - 34,387.79

รวมคา่ใช้จ่าย 4,280,275.76 13,790,361.06

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (3,394,793.72) (9,364,053.16)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไรสุทธิที-เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 46,741,848.36 24,725,024.33

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที-ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน (13,981,646.21) 46,864,376.67

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 54,909.88 48,975.61

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที-เกิดขึ �นและที-ยังไม่เกิดขึ �น 32,815,112.03 71,638,376.61

การเพิ-มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 29,420,318.31 62,274,323.45

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบกาํไรขาดทุน

บาท



15 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

 

 

 

2557 2556

การเพิ-มขึ �น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (3,394,793.72) (9,364,053.16)

รายการกําไรสุทธิที-เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 46,741,848.36 24,725,024.33

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที-ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน (13,981,646.21) 46,864,376.67

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 54,909.88 48,975.61

การเพิ-มขึ �นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 29,420,318.31 62,274,323.45

การเพิ-มขึ �น(ลดลง)ของทุนที-ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที-ขายในระหว่างปี 291,392,749.83 1,506,266,037.45 

มูลค่าหน่วยลงทุนที-รับซื �อคืนในระหว่างปี (557,960,512.62) (1,723,856,467.82)

การลดลงสุทธิของทุนที-ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน (266,567,762.79) (217,590,430.37)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (237,147,444.48) (155,316,106.92)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 397,404,633.60 552,720,740.52 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 160,257,189.12 397,404,633.60

การเปลี-ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน 

(มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 40,153,628.2254 59,830,415.7807 

บวก : หน่วยลงทุนที-ขายในระหว่างปี 28,650,845.4855  164,121,365.1496 

หกั : หน่วยลงทุนที-รับซื �อคืนในระหว่างปี (53,647,237.8796) (183,798,152.7049)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 15,157,235.8313 40,153,628.2254 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบแสดงการเปลี	ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ8นสุดวันที	  31 กรกฎาคม 2557

บาท

หน่วย
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สําหรับปีสิ8นสุดวันที	  31 กรกฎาคม 2557

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ-มขึ �นในสินทรัพยส์ุทธิจากการดําเนินงาน 29,420,318.31 62,274,323.45

ปรับกระทบรายการเพิ-มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสทุธิที-ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซื �อเงินลงทุน (189,003,032.87) (1,139,457,966.19)

การขายเงินลงทนุ 456,311,852.47 1,368,610,786.67

การลดลงในลูกหนี �จากดอกเบี �ย 2,342.92 14,632.73

การ(เพิ-มขึ �น)ลดลงในลูกหนี �จากการขายเงินลงทุน 15,028,586.12 (4,990,907.06)

การ(เพิ-มขึ �น)ลดลงในลูกหนี �จากการขายหน่วยลงทุน (6,213,227.64) 409,243.64

การเพิ-มขึ �น(ลดลง)ในเจ้าหนี �จากการซื �อเงินลงทุน 4,975,455.53 (11,971,103.41)

การลดลงในเจ้าหนี �จากการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน (15,605,145.64) (337,228.50)

การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (416,330.72) (62,602.05)

การเพิ-มขึ �น(ลดลง)ในหนี �สินอื-น (29,938.80) 8,003.77

ขาดทุนที-ยังไม่เกิดขึ �นจากอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 57.57 43,823.17

รายการกําไรสุทธิที-เกิดขึ �นจากเงินลงทุน (46,741,848.36) (24,725,024.33)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธทีิ-ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 13,981,646.21 (46,864,376.67)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 261,710,735.10 202,951,605.22

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี 291,392,749.83 1,506,266,037.45

การรับซื �อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (557,960,512.62) (1,723,856,467.82)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (266,567,762.79) (217,590,430.37)

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (4,857,027.69) (14,638,825.15)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 6,910,908.32 21,593,629.63 

กระทบยอดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนของ

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร (57.57) (43,896.16)

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 2,053,823.06 6,910,908.32

บาท

กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบกระแสเงนิสด



17 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

 

 

 

 

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

PowerShares DB Oil Fund* 169,943.00 157,605,308.14 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 141,636,937.92 บาท) 157,605,308.14 100.00

* PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหน้านํ �ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพื-อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield

Crude Oil Excess Return

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที	 31 กรกฎาคม 2557

ชื-อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มลูค่าเงินลงทุน

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

PowerShares DB Oil Fund* 458,830.00 392,153,925.59 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 362,203,909.16 บาท) 392,153,925.59 100.00

* PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหน้านํ �ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพื-อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield

Crude Oil Excess Return

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที	  31 กรกฎาคม 2556

ชื-อหลักทรัพย์
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กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

ข้อมูลทางการเงินที	สาํคัญ 

สําหรับปีสิ 8นสุดวันที	 31 กรกฎาคม 2557 

 บาท  

2557 2556 2555 2554 2553**** 

ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ตอ่หน่วย) 

มลูค่าหน่วยลงทนุเริ-มแรก  -  -  -  - 10.0000  

มูลคา่หน่วยลงทนุต้นปี  9.8971   9.2381   10.1453   9.5982   - 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน 

 ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.1182) (0.0907) (0.0741) (0.0121) (0.0030) 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที-เกิดขึ �นจากเงินลงทุน** 1.1310  0.2588  (1.6681) 0.6718  1.7128  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที-ยงัไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทนุ** (0.3383) 0.4904  0.8401  (0.1120) (2.0918) 

 กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ ** 0.0013  0.0005  (0.0051) (0.0006) (0.0198) 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทนุทั �งสิ �น 0.6758  0.6590  (0.9072) 0.5471  (0.4018) 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี  10.5729   9.8971   9.2381   10.1453   9.5982  

อตัราส่วนของกําไรสทุธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี-ยระหวา่งปี (%) 9.97  6.56  1.16  12.19  0.07  

อตัราส่วนทางการเงินที-สําคญัและข้อมลูประกอบเพิ-มเติมที-สําคัญ 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี (พนับาท)  160,257   397,405   552,721   422,650  351,738  

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ 

 ถวัเฉลี-ยระหวา่งปี (%) 1.45  1.45  1.46  1.31  0.24  

อตัราส่วนของขาดทุนจากการลงทุนสทุธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ 

 ถวัเฉลี-ยระหวา่งปี (%) (1.15) (0.99) (0.76) (0.12) (0.03) 

อตัราส่วนของการซื �อขายเงินลงทุนตอ่มลูค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถวัเฉลี-ยระหวา่งปี (%) *** 218.59  264.02  275.28  394.20  145.23  

ข้อมลูเพิ-มเติม 

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที-จําหน่ายแล้วถวัเฉลี-ยระหวา่งปี 

** ข้อมลูต่อหน่วยที-รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี-ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที-เกิดขึ �น 

ในระหว่างปีเนื-องจากช่วงเวลาของรายการซื �อขายหน่วยลงทนุนั �นขึ �นอยู่กบัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทนุในระหว่างปี 

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุในตั{วสญัญาใช้เงิน และการซื �อขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซื �อหรือขายเงินลงทนุอย่างแท้จริง 

ซึ-งไม่รวมถึงการซื �อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื �อคืน 

**** ข้อมลูทางการเงินที-สําคญัสําหรับงวด 2553 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัปีอื-นๆ ได้เนื-องจากมีรอบระยะเวลาบญัชีสั �นกว่าหนึ-งปี 
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กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ 9นสุดวันที3 31 กรกฎาคม 2557 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์  (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื*อวนัที* 13 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากดั (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวม ประเภทรับซื .อคืนหน่วยลงทนุ ซึ*งไม่กําหนดระยะเวลาสิ .นสดุของกองทนุโดยเน้นการลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื*อกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ซึ*งเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ ที*จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE) และบริหารจัดการโดย DB Commodity 
Service, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นอตัราโดยเฉลี*ยในรอบบญัชีไม่ตํ*ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินนี .จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางบญัชีที*ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื*อให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที*รับรองทั*วไปของประเทศไทย นอกจากนี .งบการเงินได้จดัทําขึ .นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที*กําหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที* 106 เรื*อง “การบญัชีสําหรับกิจการที*ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินสําหรับปีสิ .นสุดวันที* 31 กรกฎาคม 2556 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื*อให้สอดคล้องกับงบการเงิน
สาํหรับปีสิ .นสดุวนัที* 31 กรกฎาคม 2557 

งบการเงินของกองทนุได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ*งการจดัทํางบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดงันั .นเพื*อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินที*ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย 
กองทนุได้จัดทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ .นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที*ออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัตอ่ไปนี . 



20 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางบญัชี ซึ*งมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบบญัชีเริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี . 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชี สําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมลูเกี*ยวกับความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 21 (ปรับปรุง 2552) ผลก ระทบจากกา ร เปลี* ยนแปลงของอัต รา

แลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที*ไม่มีความ

เ กี* ย ว ข้ อ งอย่ า ง เ ฉพาะ เจ า ะจ งกับกิ จ ก รรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที*
ไม่ได้คดิค่าเสื*อมราคาที*ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี*ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที* 34/2555 แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี*ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

กองทนุยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*ออกและปรับปรุงใหม ่ ดงัต่อไปนี . 

ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ*งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที*มีรอบบัญชีเริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 
2557 ดงัต่อไปนี . 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 21 (ปรับปรุง 2555) ผลก ระทบจ ากกา ร เปลี* ย นแปล งข องอัต ร า

แลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี*ยวกับบุคคลหรือกิจการที*

เกี*ยวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเ วียนที*ถือไว้ เพื*อขายและการ

ดําเนินงานที*ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 1 การเปลี*ยนแปลงในหนี .สินที*เกิดขึ .นจากการรื .อถอน 

การบรูณะ และหนี .สนิที*มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 5 สิทธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื .อถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที* 29 เรื*อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที*มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 17 การจ่ายสินทรัพย์ที*ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ*งจงูใจที*ให้แก่ผู้ เช่า 



22 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื*อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 27 การประเมินเนื .อหาสญัญาเช่าที*ทําขึ .นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 29  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 32 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ*งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบบัญชีเริ*มในหรือหลังวันที* 
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี . 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื*อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที* 4 สญัญาประกันภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที*เริ*มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที3สําคญั  

การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที*กองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงินลงทนุ
ประกอบด้วยรายจ่ายซื .อเงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั .งสิ .นที*กองทนุจ่ายเพื*อให้ได้มาซึ*งเงินลงทนุนั .น 

- เงินลงทนุในหน่วยลงทนุที*เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคาซื .อขายครั .งลา่สดุของ
วนัที*วดัค่าเงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที*ยงัไม่เกิดขึ .นจากการปรับมลูค่าของเงินลงทนุให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ณ 
วนัที*วดัค่าเงินลงทนุ 

ราคาทุนของเงินลงทนุที*จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี*ยถ่วงนํ .าหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นบัแตว่นัที*ประกาศจ่ายและมีสทิธิที*จะได้รับ 

รายได้ดอกเบี .ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที*แท้จริง 

รายได้อื*นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วนัที*จําหน่ายเงินลงทนุ  
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บญัชีที*เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บญัชีที*เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที*เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี .สนิที*
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ .นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยน ณ วนันั .น  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั .งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ*งมผีลกระทบตอ่จํานวนเงินที*เกี*ยวกบัสนิทรัพย ์ หนี .สนิ รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมลูเกี*ยวกับ
สินทรัพย์และหนี .สนิที*อาจเกิดขึ .น ซึ*งผลที*เกิดขึ .นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที*ประมาณไว้  

4. กําไรสะสมต้นปี 

  บาท 

  2557  2556 

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ*มสะสม 13 พ.ค. 53)  (13,462,910.02)  (4,098,856.86) 

กําไรสทุธิที*เกิดขึ .นจากเงินลงทนุสะสม (เริ*มสะสม 13 พ.ค. 53)   98,766,083.98   
74,041,059.65 

กําไร(ขาดทุน)สทุธิที*ยงัไม่เกิดขึ .นจากเงินลงทนุสะสม     

 (เริ*มสะสม 13 พ.ค. 53)   29,950,016.43  (16,914,360.24) 

กําไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราตา่งประเทศสะสม     

 (เริ*มสะสม 13 พ.ค. 53)   70,564.16   21,588.55 

กําไรสะสมต้นปี  115,323,754.55   53,049,431.10 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน ์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี . 
ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน  1.50 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.07 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   ไม่เกิน 0.15 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคํานวณเป็นรายวัน 

 



24 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที* 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 บาท  อตัราดอกเบี .ย (%) 

 2557  2556  2557  2556 
เงินสด        
เงินที*ดแูลโดย Morgan Stanley Smith 

 Barney LLC. - เพื*อการซื .อขายหลกัทรัพย ์

 

 

 

   
 ในต่างประเทศ -  52,216.77  -  - 
เงินฝากธนาคาร        
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 2,053,823.06  6,858,691.55  0.10, 0.37, 1.00  0.10, 0.62, 1.50 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,053,823.06  6,910,908.32     

 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที3เกี3ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหว่างกันที*สําคญักับบริษัทจดัการและกิจการอื*นซึ*งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทนุ รายการที*สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ .นสดุวันที* 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 
มีดงัต่อไปนี . 

 บาท   

 2557  2556  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,790,649.99  12,182,411.69  ตามเกณฑ์ที*ระบใุนหนงัสอืชี .ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 394,859.41  1,269,001.25  ตามเกณฑ์ที*ระบใุนหนงัสอืชี .ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)     

ซื .อเงินตราตา่งประเทศ 96,961,539.50  430,955,636.00  ตามที*ระบใุนสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 249,057,244.00  521,797,700.90  ตามที*ระบใุนสญัญา 
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ณ วนัที* 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 กองทนุมียอดคงเหลอืที*มีสาระสาํคญักับกิจการที*เกี*ยวข้องกัน ดงันี . 

 บาท 

 2557  2556 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 171,526.91 550,868.88 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 17,867.43 57,382.18 

8. ข้อมูลเกี3ยวกบัการซื 9อขายเงนิลงทุน  

กองทนุได้ซื .อขายเงินลงทนุสาํหรับปีสิ .นสดุวนัที* 31 กรกฎาคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทนุในเงินฝากธนาคารและ    ตั�ว
สัญญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน 645.31 ล้านบาท (ปี 2556: จํานวนเงิน 2,508.07 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 
218.59 (ปี 2556: ร้อยละ 264.02) ต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี*ยระหว่างปี 

9. การเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเครื3องมือทางการเงิน 

กองทนุไม่มีนโยบายที*จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที*เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื*อการเก็งกําไรหรือ
การค้า 

มลูค่ายุติธรรม 

เนื*องจากสนิทรัพย์และหนี .สนิทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยูใ่นประเภทระยะสั .น อีกทั .งสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดที*แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที*ซื .อขายกันในตลาด ดงันั .นกองทุนเชื*อว่ามลูค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์และหนี .สินทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

ความเสี*ยงด้านอตัราดอกเบี .ย 

ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบี .ยคือโอกาสที*ราคาตราสารหนี .อาจจะเพิ*มขึ .นหรือลดลง เมื*ออตัราดอกเบี .ยในท้องตลาดมีการ
เปลี*ยนแปลงโดยทั*วไป หากอตัราดอกเบี .ยในท้องตลาดเพิ*มสงูขึ .น ราคาตราสารหนี .จะลดลง และหากอตัราดอกเบี .ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี .จะมีราคาเพิ*มสงูขึ .น ยิ*งตราสารหนี .มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี .นั .นก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี .ยมากขึ .นเท่านั .น 

ความเสี*ยงด้านการให้สินเชื*อ 

กองทนุมีความเสี*ยงที*อาจเกิดจากการที*คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที*ระบุไว้ในเครื*องมือทางการเงิน 
เนื*องจากกองทนุมีลกูหนี . อย่างไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั .น  กองทนุจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสยีหายจากการเก็บหนี . 
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ความเสี*ยงด้านอตัราแลกเปลี*ยน 

ณ วนัที* 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 กองทนุมีบญัชีที*เป็นเงินตราต่างประเทศที*ไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี*ยง
ด้านอตัราแลกเปลี*ยนดงันี . 

 สกลุเงิน - ดอลลาร์สหรัฐ 

รายการ 2557  2556 

 เงินลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 4,911,352.70 12,516,882.40 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 885.98 65,227.89 

 ลกูหนี .จากดอกเบี .ย 4.64  5.34 

 ลกูหนี .จากการขายเงินลงทนุ -  480,912.42 

 เจ้าหนี .จากการซื .อเงินลงทนุ 156,014.32 - 

ความเสี*ยงด้านตลาด 

กองทนุมีความเสี*ยงด้านตลาดเนื*องจากมีเงินลงทนุในตราสารทนุ ซึ*งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักล่าวขึ .นอยู่กับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทนุ ซึ*งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที*ออกตราสาร ทั .งนี .ขึ .นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา
สารว่ามีความสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ*มขึ .นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี*ยง 

ผู้บริหารของกองทุน PowerShares DB Oil Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆที*มีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์ และ
กองทนุหลกัมีนโยบายการลงทนุในสัญญาซื .อขายล่วงหน้านํ .ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื*อให้ได้
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude 
Oil Excess Return 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี .ได้รับการอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื*อวันที* 3 กนัยายน 2557 
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ PowerShares DB Oil Fund 98.35%

กองทนุ PowerShares DB Oil Fund 169,943.00 157,605,308.14 98.35%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 157,605,308.14 98.35%

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2,055,465.59 1.28%

รวมเงนิฝาก 2,055,465.59 1.28%

ทรัพย์สินอื*น 6,514,782.29 4.07%

หนี .สินอื*น (5,918,366.90) -3.69%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 160,257,189.12 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 15,157,235.83 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.5730 

กองทุนเปิดทหารไทย Oil Fund

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที3 31 กรกฎาคม 2557
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ค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

สําหรับระยะเวลา1 ปีของรอบปีบญัชี  2556/2557 ตั �งแตว่นัที- 1 สิงหาคม 2556 สิ �นสดุวนัที- 31 กรกฎาคม 2557 

 เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัของปีบญัชี 2555/2556 ตั �งแต่วนัที- 1 สิงหาคม 2555 สิ �นสดุวนัที- 31 กรกฎาคม 2556 

 

  
ตั �งแตว่นัที- 

 1  ส.ค.  2556 
 ตั �งแตว่นัที- 
1  ส.ค.  2555 

 ตั �งแตว่นัที- 
 1  ส.ค.  2556 

 ตั �งแตว่นัที- 
1  ส.ค.  2555 

ค่าใช้จา่ยที-เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ถึงวนัที- 

 31 ก.ค. 2557 
 ถึงวนัที-  

31 ก.ค. 2556 
 ถึงวนัที- 

 31 ก.ค. 2557 
 ถึงวนัที- 

 31 ก.ค. 2556 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 3,790.65 12,182.41 1.2840 1.2824 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 94.77 304.56 0.0321 0.0321 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 394.86 1,269.00 0.1338 0.1336 

ค่าที-ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื-น ๆ 0.00 34.39 0.0000 0.0036 

รวมค่าใช้จ่ายทั 8งหมด1 4,280.28 13,790.36 1.4499 1.4517 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที-เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี-ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที- 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัที- 31 กรกฎาคม 2557  
 เท่ากบั 295,221,949.78 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี-ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที- 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัที- 31 กรกฎาคม  2556  
 เท่ากบั 949,944,261.92 บาท 

 

 

 

 



29 กองทุนเปิดทหารไทย ออยลฟั์นด ์

 

รายงานรายชื	อบุคคลที	เกี	ยวข้องที	มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556/2557 (ตั �งแตว่นัที- 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2557) 

ลําดับ รายชื-อบคุคลที-เกี-ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที-เกี-ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที-บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที- website ของ บลจ. ที- http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที- http://www.tmbam.com เลือกหวัข้อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคล 

ที-เกี-ยวข้อง หรือที- website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที- http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

รายชื3อผู้จัดการกองทุน 

ลําดบั ชื*อ-สกลุ 

1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพิพฒัน์ พิศณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตติหล้า 
5 
6 
7 

 

 นายผดุง ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล 
 

 

 
รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที3 31 กรกฎาคม 2557 
 ไม่มี 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื	องจากการที	 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ ใช้บริการบุคคลอื	น (Soft Commission) 

 บริษัทที-ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที-ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 COMMERZBANK AG FRANKFURT ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื-อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 บล. ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื-อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 Morgan Stanley Smith Barney ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื-อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


