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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

ประเภท : กองทุนทรัพยสินทางเลือก, กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Commodities Energy

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 29/04/2553

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 451,136,738.18 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 4.0983 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็นเอ สาขา

กรุงเทพฯ

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

DBIQ Optimum Yield Crude oil Index Excess Return (USD) ที่

แปลงเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.57 -19.81 -4.45 -18.06 38.25 4.96 -5.12 -6.63

ตัวชี้วัด 1.23 -19.73 -3.74 -16.11 42.78 7.78 -2.60 -3.29

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 31.90 31.99 30.47 35.89 34.97 34.88 31.81 30.35

ตัวชี้วัด 32.71 32.20 30.88 36.74 36.17 37.27 34.48 32.76

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน นํ้ามันดิบ เปนตน โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด

KTAM Oil Fund

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 1.605 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.04)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 1.50 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.10)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.50 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 1.50 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 1.50 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.10)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Invesco DB Oil Fund 95.29

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Invesco DB Oil Fund

นโยบาย กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียง

กับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) หมายเหตุ : นํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเปนนํ้ามัน

ดิบท่ีมีคุณภาพดี มีความหนาแนนและกํามะถันตํ่า อีกทั้งยังเปนนํ้ามันดิบที่มีสภาพคลองในการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายลวงหนาสูงสุด

จึงถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันซึ่งซ้ือขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเปนตัวชี้วัดหลักของ

การผลิตนํ้ามันของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย

Class &

currency
USD

ISIN Code US46140H4039

Bloomberg

Ticker
DBO US

website www.invesco.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

 

กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด

KTAM Oil Fund

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th


