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1 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล ์ฟันด ์

 

วนัที� 3 มีนาคม 2558 
 
เรียน   ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุทา่น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบ 6 เดือน นบัตั 0งแต่
วนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558 ของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ มายังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ราคานํ 0ามนัดิบในตลาดซื 0อขายนํ 0ามนัล่วงหน้า New York Mercantile Exchange (NYMEX) ในช่วง 6 เดือนที�ผ่าน
เป็นแนวโน้วขาลง โดยราคานํ 0ามนั West Texas Intermediate (WTI) ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2557 ถูกกดดันจากปริมาณอุปทาน
ที�มีอยู่มากในตลาด ซึ�งเกิดจากปริมาณนํ 0ามนัดิบส่วนเกินในทะเลเหนือ แอฟริกาตะวันออก สหรัฐ และกลุ่มโอเปกแม้ว่าจะมี
ความไม่สงบในอิรัก ยูเครน และลิเบยี แต่ก็ไม่ทําให้อปุทานตึงตัวแต่อย่างใด นอกจากนี 0 อปุสงค์ที�เบาบาง เนื�องจากเศรษฐกิจ
ของยโุรป จีน และญี�ปุ่ นที�ยงัคงชะลอตวั ซึ�งสง่ผลต่อการบริโภคนํ 0ามนั ส่งผลให้ราคาปิดที� 48.24 เหรียญต่อบาร์เรล ในวนัที� 30 
มกราคม 2558 เทียบกับ 94.55 เหรียญต่อบาร์เรล ณ สิ 0นเดือนกรกฎาคม 2557 ขณะที�เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 1.87 จาก
ระดับ 32.09 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ 0นเดือนกรกฎาคม 2557 เป็น 32.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ 0นเดือนมกราคม 2558 
ส่งผลให้กองทุนเปิดทหารไทย ออยด์ ฟันด์ มีผลตอบแทนในรอบระยะเวลาดงักล่าวลดลงเท่ากับร้อยละ 52.06 

สดุท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ 

ราคานํ 0ามนัดิบในตลาดซื 0อขายนํ 0ามนัล่วงหน้า New York Mercantile Exchange (NYMEX) ในช่วง 6 เดือนที�ผ่าน
เป็นแนวโน้วขาลง โดยราคานํ 0ามนั West Texas Intermediate (WTI) ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2557 ถูกกดดันจากอุปทานที�มีอยู่
มากในตลาด ซึ�งเกิดจากปริมาณนํ 0ามนัดิบส่วนเกินในทะเลเหนือ แอฟริกาตะวนัออก สหรัฐ และกลุ่มโอเปก โดยทางด้านสหรัฐ
สามารถผลตินํ 0ามนัดิบเพิ�มขึ 0นเป็น 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั สงูสุดในรอบ 28 ปี ซึ�งสงูเกือบร้อยละ 10 ของความต้องการของโลก 
ส่งผลให้สหรัฐลดปริมาณการนําเข้านํ 0ามนัดิบมาอยู่ที� 7.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั ต่าสดุในรอบ 19 ปี การที�ราคานํ 0ามนัดิบลดลง
อย่างมากสุดในรอบ 4 ปีได้กระทบต่อประเทศในกลุ่มโอเปกที�มจีุดคุ้มทุน (Breakeven Cost) ของการสํารวจและผลตินํ 0ามนัดิบ
ที�สงูเช่น อิหร่าน เวเนซุเอลล่า รวมถึงลิเบยี ซึ�งได้ออกมาเรียกร้องให้มีการพิจารณาปรับลดการผลิตของกลุ่มฯลงเพื�อหนนุราคา
นํ 0ามนั แตห่ลงัจากการประชมุโอเปกในวนัที� 27 พ.ย. ที�ผา่นมาได้ข้อสรุปว่า โอเปกจะคงกําลงัการผลตินํ 0ามนัดิบไว้ที�ระดบัเดิมที� 
30 ล้านบาร์เรลตอ่วนั โดยซาอดิุอาระเบียซึ�งเป็นประเทศผู้ผลิตนํ 0ามันรายใหญ่ที�สดุ ออกมายืนยันว่ากลุ่มโอเปกจะไม่ลดกําลัง
การผลิตไม่ว่าราคาจะตกไปที�ระดบัใดก็ตาม เพื�อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้และควรให้ระดบัราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 
สง่ผลให้อปุทานนํ 0ามนัดิบยงัคงล้นตลาดอย่างตอ่เนื�อง แม้ว่าจะมีความไม่สงบในอิรัก ยูเครน และลิเบีย แต่ก็ไมทํ่าให้อปุทานตึง
ตัวแต่อย่างใด 

นอกจากนี 0 อปุสงค์ที�เบาบางของประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ�งที�ทาํให้ราคานํ 0ามนัไมส่ามารถปรับขึ 0นไป
ได้ เนื�องจากเศรษฐกิจของยโุรป จีน และญี�ปุ่ นที�ยงัคงชะลอตวั ซึ�งส่งผลต่อการบริโภคนํ 0ามนั นอกจากนี 0 ราคายังได้รับแรงกดดนั
เพิ�มเติมจากการที�โอเปกและสํานกังานพลงังานสากล (IEA) ปรับลดการคาดการณ์อปุสงค์นํ 0ามนัดิบในปี 2558 ลง สอดคล้อง 
IMF ที�ปรับลดการคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากร้อยละ 3.8 มาอยู่ที�ร้อยละ 3.5 หลงัมองว่าเศรษฐกิจใน
หลายประเทศยังคงเปราะบาง 

สําหรับปัจจัยที�จะมากระทบราคานํ 0ามนัดิบในปี 2558 ที�ต้องติดตามต่อไปคือการดําเนินนโยบายที�เข้มงวดขึ 0นของ 

Fed ภายหลงัได้ตัดสินใจยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที� 3 (QE3) ในเดือนตุลาคม 2557 และอาจจะปรับขึ 0นอตัรา

ดอกเบี 0ยเป็นครั 0งแรกในรอบ 8 ปี ซึ�งหาก Fed ปรับเพิ�มขึ 0นอัตราดอกเบี 0ย จะทําให้เงินลงทุนไหลออกจากสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งเป็น

สินทรัพย์เสี�ยงและหนัไปฝากเงินมากขึ 0น แต่อย่างไรก็ดี อาจจะมีแรงหนุนจากการลดกําลงัการผลิตลงจากผู้ ผลิตในสหรัฐที�มี

ต้นทุนสูง ซึ�งเริ�มมีตัวเลขแสดงถึงปริมาณการขดุเจาะนํ 0ามันดิบของสหรัฐที�ปรับลดลงอย่างมาก และคาดว่าจะปรับลดลงกว่า

ร้อยละ 15 ในไตรมาส 1/2558 
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คาดการณ์อปุสงค์และอปุทานนํ 0ามนัดิบจาก International Energy Agency (IEA) เป็นดงันี 0 

1. ปริมาณความต้องการใช้นํ 0ามนัยงัเพิ�มขึ 0น โดย The International Energy Agency (IEA) ประเมินความ
ต้องการใช้นํ 0ามนัเพิ�มขึ 0นประมาณวนัละ 0.64 ล้านบาร์เรล มาอยูท่ี� 92.46 ล้านบาร์เรลต่อวนั ในปี 2557 ในขณะที�ปี 2558 มี
ความต้องการเพิ�มขึ 0นอีก 0.92 ล้านบาร์เรลต่อวนั เป็น 93.37 ล้านบาร์เรลต่อวนั โดยมรีายละเอียดดงัตาราง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที�มา: The International Energy Agency (IEA), as of Feb 2015 
 

2. ปัจจยัด้านอปุทาน การผลตินํ 0ามนัในกลุม่นอก OPEC มีแนวโน้มเพิ�มขึ 0นโดยเฉพาะจากภมูิภาคอเมริกาเหนือ 

 

  
 
ที�มา: The International Energy Agency (IEA), as of Feb 2015 
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กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ 
กองทนุจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทนุในหน่วย

ลงทนุของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ในอัตราสว่นโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ�งเป็นกองทนุรวมอทีีเอฟที�มีนโยบายลงทนุในสญัญาซื 0อขายลว่งหน้านํ 0ามนัดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) เพื�อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชัน ีDeutsche Bank Liquid Commodity Index 
– Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ�งเป็นดชันีที�มุง่สะท้อนการเปลี�ยนแปลงของมลูค่านํ 0ามนัดิบ โดยในรอบ
บญัชี 6 เดอืนที�ผ่านมา กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 52.06 (ดูรายละเอียดในตารางผล
การดําเนินงานด้านหลงั) 
 
ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี#ยวกบัการลงทุนเพื#อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สาํหรับรอบบัญชตีั )งแต่
วันที# 1 สิงหาคม 2557 ถงึวันที# 30 มกราคม 2558 

ด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนที�ต้องการสร้างผลตอบแทนที�จะได้รับจากการลงทุนในสัญญาซื 0อขายล่วงหน้า
นํ 0ามนัดิบหรือหลกัทรัพย์อื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื�นใดในต่างประเทศโดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทนุต่างประเทศที�มีเพื�อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity 
Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิขึ )นในรอบบัญชทีี#ผ่านมาเมื#อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื�องจากกองทนุเน้นลงทนุในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศที�มีวตัถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทนุเต็มที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

 
รายงานการลงทุนที#ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี#ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั )งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 

ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี )ด้วยทรัพย์สินอื#น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี )หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที#ผู้ออกตราสารแห่งหนี )หรือ
ลกูหนี )แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี )หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี )ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
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ข้อมลูของกองทุนรวมที#ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ#ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 
โดยมสีาระสาํคญั ดงันี 0 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดปีบัญชีสิ %นสุดวนัที� 
30 ม.ค. 
58 

31 ก.ค. 
57 

31 ม.ค. 
57 

31 ก.ค. 
56 

31 ม.ค. 
56 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 10.5729  10.1959   9.8971   9.5519   9.5985  

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ !นงวด (บาท/หน่วย)  5.0682  10.5729  10.1959   9.8971   9.5519  

กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ -52.06% +3.70% +3.02% +3.61% +3.40% 
ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return  
 ในสกุลเงินบาท -49.32% +4.66% +4.04% +5.02% +3.47% 
ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return  
 ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ -50.25% +7.69% -1.28% -0.07% +9.41% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  160   378   397   1,281   352  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ !นงวด (ล้านบาท)  962   160   378   397   1,281  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลีOยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  531   213   376   831   1,067  

มลูค่าซื !อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +1,231  -257  -32  -912  +889  

อตัราขายคืนเฉลีOยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.14% 1.09% 0.62% 1.28% 0.67% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ ณ วันที� 30 ม.ค. 58 

ย้อนหลงั  
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั !งแตจ่ัดตั !ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี  (31 ต.ค. 57) (31 ก.ค. 57) (31 ม.ค. 57) (31 ม.ค. 55) (13 พ.ค. 53) 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ -43.33% -52.06% -50.29% -51.29% -49.22% 

ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return  
 ในสกุลเงินบาท -40.47% -49.32% -46.96% -45.97% -43.34% 
ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return  
 ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ -40.74% -50.25% -46.42% -48.99% -43.92% 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จดัทําขึ !นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 

 ทั !งนี ! ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิOงยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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พ.ค. 53 ก.พ. 54 พ.ย. 54 ก.ย. 55 ม.ิย. 56 มี.ค. 57 ม.ค. 58

กองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน 2

เปรียบเทยีบจากเงินลงทุน 100,000 
บาท ตั %งแต่ 13 พ.ค. 53 
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กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม  (ราคาทุน 1,411,702,935.65 บาท)  973,806,751.89  

เงินฝากธนาคาร  57,031,332.40  

ลกูหนี 0 

 จากดอกเบี 0ยค้างรับ  12,010.75  

 จากการขายหน่วยลงทุน  25,502,801.03  

รวมสินทรัพย์  1,056,352,896.07  

หนี )สิน 

เจ้าหนี 0 

 จากการซื 0อเงินลงทนุ  82,482,739.16  

 จากการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ  1,175,613.26  

 จากการรอจดัสรรหน่วยลงทุน  9,891,389.16  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  868,789.13  

หนี 0สินอื�น  49,856.86  

รวมหนี 0สนิ  94,468,387.57  

สินทรัพย์สุทธ ิ  961,884,508.50  

สินทรัพย์สุทธ ิ:   

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ  1,881,156,204.40  

บญัชีปรับสมดุล (607,160,747.15) 

กําไรสะสม (312,110,948.75) 

สินทรัพย์สทุธิ (เทา่กบั 5.0682 บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน   

 หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วนัที� 30 มกราคม 2558   

 189,787,603.2131  หนว่ย) 961,884,508.50  
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กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์  

งบกําไรขาดทุน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 6 เดอืน ตั 0งแตว่นัที� 1 สิงหาคม 2557 ถึงวนัที� 30 มกราคม 2558 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี 0ย  38,523.87  

 รายได้จากการซื 0อขายหน่วยลงทนุ  1,440,807.35  

 รวมรายได้  1,479,331.22  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  3,417,061.37  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  85,426.67  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  355,943.86  

 รวมค่าใช้จ่าย  3,858,431.90  

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ (2,379,100.68) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น  89,305.02  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น (453,864,553.98) 

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 753.01  

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุที�เกดิขึ 0นและที�ยงัไม่เกดิขึ 0น (453,774,495.95) 

  

การเพิ#มขึ )น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (456,153,596.63) 
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อันดับ จํานวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

ความน่าเชื�อถือ จํานวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ PowerShares DB Oil Fund 101.24%

กองทนุ PowerShares DB Oil Fund 2,187,161.00 973,806,751.89 101.24%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 973,806,751.89 101.24%

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 3,926,670.11 0.41%

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  F1+(tha) 25,068,750.78 2.61%

JP Morgan Chase, London 28,047,922.26 2.92%

รวมเงนิฝาก 57,043,343.15 5.93%

ทรัพย์สินอืOน 25,502,801.03 2.65%

หนี !สินอืOน (94,468,387.57) -9.82%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 961,884,508.50 100.00%

จํานวนหนว่ยลงทนุ 189,787,603.21 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหนว่ย 5.0682 

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที�  30 มกราคม 2558
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะกลางและยาวมีอายุตั )งแต่ 1 ปีขึ )นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื#อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี 0มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด”  

เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก 

หรือคํ 0าประกนัโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือของ 

ตราสารทางการเงินขั 0นนี 0ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี 0อื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสูงสดุของประเทศไทย 

เพียงเล็กน้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นสงูเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงของ 

สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

การเงินเหล่านี 0มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สูงกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั 0นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี 0ได้ตรงตามกําหนด 

ของตราสารทางการเงินเหล่านี 0มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะสั )นมีอายุตํ#ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื#อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั 0นสูงสุดในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความนา่เชื�อถือนี 0จะ 

ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สุด" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกัน และ 

โดยปกติแล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ 0าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเติมจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�นา่พอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

ความนา่เชื�อถือที�สูงกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี 0ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ด ี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ 0นไปตาม 

ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั 0นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดับที�สงูกว่า 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะกลางและยาวมีอายุตั )งแต่ 1 ปีขึ )นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื#อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผล 

กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 
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BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชําระดอกเบี 0ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว 

ต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี 0ที�ออ่นแอลง 

เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะสั )นมีอายุตํ#ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื#อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทั 0งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนักลงทนุจะได้ 

รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนี 0ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี 0ที�สงูยิ�งขึ 0น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี 0มีสถานะทั 0งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี 0ระยะสั 0น 

ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี 0มีความสามารถในการชําระหนี 0ระยะสั 0นในระดบัที�ยอมรับได้ 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะกลางและยาวมีอายุตั )งแต่ 1 ปีขึ )นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื#อถือ Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 

Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

certain speculative characteristics. 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะสั )นมีอายุตํ#ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื#อถือ Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะกลางและยาวมีอายุตั )งแต่ 1 ปีขึ )นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื#อถือ S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี )ระยะสั )นมีอายุตํ#ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื#อถือ S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหตุ 

เครื�องบง่ชี 0พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบั 

ความเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบไุว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั 0นหลกัทั 0งนี 0 จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสญัลกัษณ์ 

ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั 0น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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ค่าใช้จา่ยทีOเรียกเก็บจากกองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบญัชี 2557/2558 ตั !งแตว่นัทีO 1 สิงหาคม 2557 สิ !นสดุวนัทีO 30 มกราคม 2558 

  ตั !งแตว่นัทีO 1  ส.ค.  2557  ตั !งแตว่นัทีO 1  ส.ค.  2557 

ค่าใช้จา่ยทีOเรียกเก็บจากกองทนุรวม  ถึงวนัทีO 30 ม.ค. 2558  ถึงวนัทีO 30 ม.ค. 2558 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร้อยละของ 

 หนว่ย : พนับาท มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 3417.06 0.6420 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 85.43 0.0161 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 355.94 0.0669 

ค่าทีOปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี   ไมมี่  

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไมมี่ 

ค่าใช้จ่ายอืOน ๆ  0.00 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั %งหมด1 3,858.43 0.7250 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื !อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีOเกิดขึ !นจากการซื !อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลีOยรายวนัโดยคํานวณจากวนัทีO 1 สิงหาคม 2557 ถึงวนัทีO 30 มกราคม 2558  
 เท่ากบั 530,798,323.91 บาท 

 

ตารางแสดงค่านายหน้าซื 0อขายหลกัทรัพย์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2557/2558 ตั 0งแตว่นัที� 1 สิงหาคม 2557 ถึงวนัที� 30 มกราคม  2558 

ลําดับ ชื�อบริษัทหลกัทรัพย์ 
 ค่านายหน้า 
 (บาท) 

อตัราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย 
ต่อค่านายหน้าทั 0งหมด 

1. CBK 81,052.53 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�กองทนุได้รับ 1,423,895.46 บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการซื )อขายหลักทรัพย์  (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธ)ิ 0.02  (81,052.53 บาท) 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.01 
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รายงานรายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมกบักองทนุเปิด ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปีบญัชี 2557/2558 ตั 0งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558 

ลําดับ รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลทีOเกีOยวข้องกับกองทนุรวมได้ทีOบริษัทจดัการโดยตรง 

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

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

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

 
 
รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 

 ไม่มี 
 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื#องจากการที# กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ ใช้บริการบุคคลอื#น  
(Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 COMMERZBANK AG FRANKFURT ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


