
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานประจำปี 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
 
 บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี 2561 - 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา 
                                                        
                                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

 กองทุนรวม  
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KTOIL5-1 9 พฤศจกิายน 2558 6.3625 13.45% -6.51% -15.83% -21.21% -4.13% N/A N/A -10.74% 
Benchmark - - 8.94% -8.82% -19.95% -26.77% -3.12% N/A N/A -8.88% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 31.52% 38.04% 35.71% 34.36% 26.97% N/A N/A 29.73% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 36.80% 48.32% 42.40% 40.15% 31.58% N/A N/A 35.49% 

Benchmark = คำนวณจาก สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (Light Sweet Crude Oil) ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ (NYMEX) ซึ่งจะ
หมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณีที่สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์จะใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนถัดไป ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

KTOIL5-1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22.11% 4.29% -7.66% -25.23% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A -21.17% 9.38% -6.12% -21.68% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 34.56% 36.17% 21.58% 27.12% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37.74% 45.36% 25.61% 31.06% 
* ผลการดำเนินงานปี 2558 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คำนวณจาก สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (Light Sweet Crude Oil) ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ 
(NYMEX) ซ่ึงจะหมดอายุในเดือนท่ีใกลท่ี้สุด ยกเว้นในกรณีท่ีสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนท่ีใกลท่ี้สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์จะใช้สัญญาฟิวเจอรส์ท่ี
จะหมดอายุในเดือนถัดไป ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ  

ลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                  46.81  0.54 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                    2.48  0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                    9.36  0.11 

ค่าสอบบัญช ี                  35.00  0.40 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    6.80  0.07 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                    0.88  0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***               101.34  1.16 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทรกิเกอร์ ฟันด์5% 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
รายละเอียดการลงทุน KTOIL5-1                            มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   7,639,414.72 92.51 
 หน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund, LP                           7,639,414.72    92.51  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
 กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา 100,652.27 1.22 
 อื่นๆ   518,217.92 6.27 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                  558,055.50       6.75 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                      -39,837.58      -0.48 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,258,284.91 100.00 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
กลุ่มของตราสาร      มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil 
Fund, LP 

United States Commodity Funds, LLC 7,639,414.72
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน   
  
 
 
 



 

P a g e  11 | รายงานประจำปี 

KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
 

1.  สภาพตลาดในช่วงรอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ United States Oil Fund (กองทุน

รวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไป
ตามราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี ผ่านการลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี ในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์โดยสัญญา
ฟิวเจอร์สดังกล่าวเป็นสัญญาฟิวเจอร์สท่ีจะหมดอายุในเดือนท่ีใกล้ท่ีสุดและหรือสัญญาฟิวเจอร์สท่ีจะหมดอายุในเดือนถัดไป 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
ได้ปรับตัวลดลง จาก 13.46 เป็น 11.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 16.04 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลง
อย่างรุนแรงในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบได้
ทยอยปรับตัวเข้าสู่กรอบเดิมสอดคล้องกับข้อตกลงการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้สง่ออกน้ำมัน (OPEC) ท่ีคาดว่าจะยังคง
เพดานกำลังการผลิตอยู่ในระดับท่ีต่ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุปทานน้ำมันดิบโลกท่ีปรับตัวลงสาเหตุจากการผลิตในประเทศเวเนซุเอลาท่ี
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และมาตรการคว่ำบาตรประเทศอิหร่านที่เข้มงวดขึ้นโดยประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมการผลิต และการส่งออกน้ำมันดิบในตลาดโลก นอกจากนี้ภาพตลาดโดยรวมยังคงต้องจับตามองมาตรการคว่ำบาตรประเทศ
อิหร่านท่ีเข้มงวดข้ึนโดยประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบในตลาดโลก  

เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% มีการลงทุนใน United State Oil Fund ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้กองทุนอาจได้รับผลกระทบจาก Negative Roll Yield ในช่วงที่ตลาดเกิดสภาวะ Contango (ผลขาดทุน
ที่เกิดจากการต้องต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่แพงขึ้น) ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สะท้อนราคาน้ำมันได้
อย่างแท้จริง 

ท้ังนี้ ในช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 
8.46 จาก 32.97 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเป็น 30.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
2. สถานะการลงทุนสำหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United State Oil Fund  
เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
เงินฝากธนาคารจำนวนร้อยละ 7.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

ในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% มีการ
ลงทุนในกองทุน United State Oil Fund ลดลงจากร้อยละ 98.33 เป็นร้อยละ 92.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและถือครองเงินสดเพ่ือ
สภาพคล่องและสินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.67 เป็นร้อยละ 7.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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P a g e  16 | รายงานประจำปี 

KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
      หน่วย : บาท

  หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์      

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม    7,639,414.72 10,464,997.95 

(ราคาทุนปี 2562 : 8,558,140.79 บาท)      

(ราคาทุนปี 2561 : 9,222,089.35 บาท)      

เงินฝากธนาคาร 6           558,001.86          300,898.16 

ดอกเบี้ยค้างรับ                    53.64                  19.59 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7           100,652.27              6,936.20 

รวมสินทรัพย์        8,298,122.49     10,772,851.90 

หนี้สิน      

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7                        -             87,995.55 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              39,837.58            42,315.79 

รวมหนี้สิน             39,837.58         130,311.34 

สินทรัพย์สุทธิ         8,258,284.91     10,642,540.56 

สินทรัพย์สุทธิ :      

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน        12,979,595.15      13,179,595.15 

ขาดทุนสะสม      

บัญชีปรับสมดุล   6,505,500.91 6,440,536.91 

ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน 5  (11,226,811.15) (8,977,591.50)

สินทรัพย์สุทธิ         8,258,284.91     10,642,540.56 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                  6.3625                8.0750 
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี (หน่วย) 

   1,297,959.5151    1,317,959.5151 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
  

 
มูลค่ายุติธรรม 

 อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม (%)ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย 

 
   

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
  

UNITED STATES OIL FUND, LP ETF (USO US EQUIT) 22,400     7,639,414.72                100.00 
รวมหน่วยลงทนุต่างประเทศ    7,639,414.72               100.00 

    

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้น (ราคาทุน 8,558,140.79 บาท)    7,639,414.72               100.00 
 

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

 
หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
  

 

มูลค่ายุติธรรม 
 อัตราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม (%) ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย 
 

   

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
  

UNITED STATES OIL FUND, LP ETF (USO US EQUIT)        22,900  10,464,997.95                100.00  

รวมหน่วยลงทนุต่างประเทศ 10,464,997.95                100.00 

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้น (ราคาทุน 9,222,089.35 บาท) 10,464,997.95                100.00 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
      หน่วย : บาท

 หมายเหตุ 2562  2561

รายได้จากการลงทุน      

รายได้ดอกเบี้ย   177.41   222.67 

รวมรายได้จากการลงทุน   177.41   222.67 

ค่าใช้จ่าย      

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8, 9           46,810.55   64,659.78 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 8  2,480.95                3,426.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9             9,362.10   12,931.92 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   35,000.00   35,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   7,682.86   24,775.63 

รวมค่าใช้จ่าย   101,336.46   140,794.30 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ   (101,159.05)  (140,571.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน      

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน   291,780.36   2,230,826.70 
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (729,862.61)  (761,099.62)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์   445,935.80   (227,043.37)
รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน   (2,161,634.67)  2,086,454.12 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน   5,720.52   (1,341,012.97)
รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์   -              73,820.12  

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   (2,148,060.60)  2,061,944.98 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน   (2,249,219.65)  1,921,373.35 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
      หน่วย : บาท

  2562
 

2561

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างป ี   

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ   (101,159.05)  (140,571.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน   291,780.36  2,230,826.70 
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (729,862.61)  (761,099.62)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์   445,935.80  (227,043.37)
รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน   (2,161,634.67)  2,086,454.12 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน   5,720.52  (1,341,012.97)
รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์   -   73,820.12 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน      (2,249,219.65)       1,921,373.35 
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีได้รับ(ท่ีรับซ้ือคืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี           (135,036.00)        (3,440,922.21)
การลดลงสุทธิของทุนท่ีรับซ้ือคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน          (135,036.00)      (3,440,922.21)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี       (2,384,255.65)      (1,519,548.86)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี        10,642,540.56       12,162,089.42 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี         8,258,284.91      10,642,540.56 

      
 

หน่วย : หน่วย
   2562  2561

การเปล่ียนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   

หน่วยลงทุนต้นปี   1,317,959.5151     1,744,939.2260 

หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   (20,000.0000)  (426,979.7109)

หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี     1,297,959.5151    1,317,959.5151 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
     หน่วย : บาท

  2562  2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน      (2,249,219.65)       1,921,373.35 

รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน -   

ให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน :-    

การซ้ือเงินลงทุน (3,846,418.28)  (7,503,032.52)

การจำหน่ายเงินลงทุน        4,342,229.29          9,377,065.06 

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ (34.05)                   68.82 

การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,478.21)  (3,099.00)

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (291,780.36)  (2,230,826.70)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 729,862.61           761,099.62 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์ (445,935.80)           227,043.37 

รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,161,634.67  (2,086,454.12)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (5,720.52)         1,341,012.97 

รายการกำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์                       -   (73,820.12)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  392,139.70  1,730,430.73

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างป ี (135,036.00)  (3,440,922.21)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (135,036.00)  (3,440,922.21)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ         257,103.70       (1,710,491.48)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี          300,898.16          2,011,389.64 

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)         558,001.86            300,898.16 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
        หน่วย : บาท

2562 2561  2560 9/11/58 - 
31/10/59 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)   

มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก                 -                    -                     -   10.0000 
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิต้นปี/งวด 8.0750 6.9699  7.2203               -   
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :   

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.0770) (0.0808)  (0.0573) (0.2108)
รายการกำไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 0.2221 1.2831  (0.6810) (1.9764)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.5557) (0.4378)  (0.2191) (0.0741)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์ 0.3395 (0.1306)  (0.0020) (0.0555)
รายการกำไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1.6458)          1.2000           0.7418 (0.4137)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.0044 (0.7713)  (0.0351) (0.0492)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์                 -            0.0425           0.0023             -   

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (1.7125) 1.1051  (0.2504) (2.7797)
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด        6.3625          8.0750           6.9699    7.2203 
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี/งวด (%) 

     (25.7372)         15.8886          (5.0932) (41.6304)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สำคัญ  

มูลค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด (พันบาท)      8,258.28      10,642.54       12,162.09 17,925.37 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/
งวด (%) 

        1.1596          1.1643           1.1690     3.1630 

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี/งวด (%) 

        0.0020          0.0018           0.0021     0.0064 

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน   

ระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด 
(%) ** 

      89.2027       140.2451        232.4909    347.0808 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม ** 
 ไม่นับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซ่ึงไม่
รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
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กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดอายุโครงการ ซ่ึงบริษัทจัดการจะเลิกโครงการเม่ือมูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7000 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
จะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือกรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 105 (เท่ากับ 10.50 บาท) ของมูลค่าท่ีตราไว้ (10 บาท) และได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 37.83 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,782,584.2820 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10 บาท) โดยมีข้อกำหนดให้กองทุนฯ ลงทุนในต่างประเทศโดยมียอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกิน 
3,000,000 เหรียญสหรัฐ 

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”)  
กองทุนฯ จะเน้นลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund, LP (“USO”) (กองทุนหลัก) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอี

ทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด  

 กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบญัชี

ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จัดทำข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
106 เรื ่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด   ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2561 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช ้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2562 
กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีท่ีเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานบัญชีท่ีเกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรงุ 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2563 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับ
ใช้สำหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 การป้องก ันความเส ี ่ยงของเง ินลงทุนส ุทธ ิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
4. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

- ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
- เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะได้รับ 
- กำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใชจ้่าย ณ วันท่ีจำหน่ายเงินลงทุน 
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนฯ จ่ายเพื่อ  ให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัด

ค่าเงินลงทุน 
- ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใชวิ้ธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

4.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน กำไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน 

4.4 บัญชีท่ีเปน็เงินตราต่างประเทศ 
 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  
 กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
4.5 บัญชปีรับสมดุล 
 บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือทำให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

5. ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานต้นปี  
     จำนวนเงิน (บาท) 

2562 2561

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) (1,085,574.20) (945,002.57)

ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) (7,072,654.17) (9,303,480.87)

ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) (1,707,895.25) (946,795.63)

ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) (435,435.83) (208,392.46)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) 2,871,690.62 785,236.50

  ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) (1,628,782.02) (287,769.05)

  กำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 9 พ.ย. 58) 81,059.35 7,239.23
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานต้นปีท้ังสิ้น  (8,977,591.50) (10,898,964.85)

 
 
 



 

P a g e  25 | รายงานประจำปี 

KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

6. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย :- 

 อัตราดอกเบี้ย (%) จำนวนเงิน (บาท)               
 2562 2561 2562 2561

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)   
- สกุลเงินบาท 0.10 0.10 342,431.65 135,203.16
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - 215,570.21 165,695.00
รวม   558,001.86 300,898.16

7. สินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์ 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนฯ มีสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จำนวนเงิน 97,496.00 บาท จากการทำสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งจำนวน 2 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ :- 

สัญญา 
Forward 
contract 

กองทุนจ่ายให้ 
สถาบันการเงิน 

กองทุนได้รับจาก 
สถาบันการเงิน    

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อัตรา
แลกเปลี่ยน วันครบกำหนด 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

USD/THB 152,000.00 4,678,408.00   30.7790   4 พ.ย. 2562 90,249.58
USD/THB 66,000.00 1,998,546.00   30.2810 23 พ.ค. 2563 10,402.69

รวม 218,000.00 6,676,954.00   100,652.27
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองทุนฯ มีสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จำนวนเงิน 81,059.35 บาท จากการทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งจำนวน 6 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ :- 

สัญญา 
Forward 
contract 

กองทุนจ่ายให้ 
สถาบันการเงิน 

กองทุนได้รับจาก 
สถาบันการเงิน    

Notional amount 
(USD) 

Notional amount 
(THB) 

อัตรา
แลกเปลี่ยน วันครบกำหนด 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

USD/THB 158,000.00 5,242,613.80   33.1811   5 พ.ย. 2561 6,936.20

รวม 158,000.00 5,242,613.80   6,936.20

สัญญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้ 
สถาบันการเงิน 

กองทุนได้รับจาก 
สถาบันการเงิน    

Notional amount 
(USD) 

Notional amount 
(THB) 

อัตรา
แลกเปลี่ยน วันครบกำหนด 

หนี้สินตราสาร
อนุพันธ์ 

USD/THB 11,000.00 359,691.20   32.6992 19 พ.ย. 2561 (4,705.43)
USD/THB 49,000.00 1,603,304.50   32.7205   3 ธ.ค. 2561 (19,379.50)
USD/THB 63,000.00 2,038,365.00   32.3550   3 ธ.ค. 2561 (47,943.00)
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สัญญา 
Forward 
contract 

กองทุนจ่ายให้ 
สถาบันการเงิน 

กองทุนได้รับจาก 
สถาบันการเงิน    

Notional amount 
(USD) 

Notional amount 
(THB) 

อัตรา
แลกเปลี่ยน วันครบกำหนด 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

USD/THB 21,000.00 681,849.00   32.4690 17 ธ.ค. 2561 (13,113.66)
USD/THB 14,000.00 459,851.00   32.8465 14 ม.ค. 2562 (2,853.96)

รวม 158,000.00 5,143,060.70   (87,995.55)
8. ค่าใช้จ่าย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปได้ดังนี้ :- 
ค่าใช้จ่าย นโยบายการกำหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่วนท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้ว
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน 
ส่วนท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คำนวณ 
โดยเริ่มคิดต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออ่ืนๆ ณ วันท่ีคำนวณ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออ่ืนๆ ณ วันท่ีคำนวณ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
9. รายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบญัชีท่ีสำคัญกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :- 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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รายการระหว่างกันท่ีสำคัญ มีดังต่อไปนี ้ (หน่วย : บาท) 
  สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
 นโยบายการกำหนดราคา 2562 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 46,810.55 64,659.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 9,362.10 12,931.92

 ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

  2562 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 3,747.02 5,658.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  749.41 1,131.66
10. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 8.19 ลา้นบาท และ 16.96 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.7003 และ 
140.2451 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ตามลำดับ 

11. เครื่องมือทางการเงิน 
กองทุนฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารความเสี่ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 

11.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ 
 กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน เนื่องจากกองทุน 
United States Oil Fund, LP (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (light, sweet 
crude oil) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ (NYMEX) ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาดและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนี้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 

11.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 กองทุนฯ มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามท่ีกำหนด ในกรณีนี้ 

บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสม่ำเสมอ  

11.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนท่ีอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุล

ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโนม้แข็งค่า 
ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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11.4 ความเสี่ยงท่ีคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลง

จนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ ในกรณีนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะทางการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 

11.5 ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนฯ เข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศท่ี
กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์การลงทุนและสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

11.6 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 
 กองทุนฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย เนื่องจากกองทุนลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายได้ทุกวัน 
จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ำ 

11.7 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 
 เนื่องจากกองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือ
นอกเหนือการควบคุม ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ บริษัทจัดการฯ 
มีการเตรียมการรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน ในกรณีที่มีผลทระทบทำให้ไม่สามารถนำเงิน
ลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดำเนินการเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทาง
กฎหมายเพ่ือให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกท่ีกระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัท
จัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่าผลประโยชน์และผลเสียท่ีจะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ 

11.8 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอ่ืน  
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่นเกิดจากกรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสม บริษัทจัดการ

อาจย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ในกรณีนี้ บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่าง
ระมัดระวัง ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง 

12. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) * 30 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายกานต์  ลชิตากุล   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
10 นายธวัช อยู่ยอด 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
12 นายลวรณ แสงสนิท 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 41 นางสุณี  แนวพานิช 
14 นายธนธัช หงษ์คู 42 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
15 นางรุ่ง มัลลิกะมาส 43 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
16 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 44 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 45 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 46 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
19 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 47 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
20 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 48 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
21 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    49 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
22 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  50 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
23 นางแสงจันทร์  ลี 51 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 52 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
25 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   53 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
26 นายไพรัช  มิคะเสน    54 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
27 นายสมชัย  อมรธรรม 55 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 
28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    56 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 69 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 70 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 71 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 72 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 73 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 74 นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม 
63 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 75 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
64 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 76 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  77 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 78 นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ 
67 นางณัฐชนัญ วังธนากร 79 นางสาววิไล สุทัดณ์วานิช 
68 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 80 นางสาววิชชุดา สมศิริ 

     หมายเหตุ *เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีทำธุรกรรมกบักองทุน 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 

หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี  http://www.sec.or.th 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 
นายพีรพงศ์  กิจจาการ นายยืนยง  เทพจำนงค ์
นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  นายสมชัย  อมรธรรม 
  นางแสงจันทร์  ลี 

  นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ์ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคาร Credit Suisse International ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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KTOIL5-1 
กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5% 
KTAM OIL Trigger Fund5%

        


