กองททนรวมทททมทความเสททยงสสงหรร อซซบซซ อน
ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

หนซงสรอชทชช วนสส วนสรท ปขซ อมสลสสาคซญ
บรปษซทหลซกทรซ พยล จซดการกองททนกสปกรไทย จสากซด
การเขซ ารส วมตส อตซ านททจรปต : ไดซ รซบการรซ บรอง CAC

กองททนเปป ดเค ออยลล
K Oil Fund
K-OIL

• กองททนรวมทรซ พยล สปนทางเลรอก
• กองททนรวมหนส วยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทททเนซ นลงททนแบบมทความเสททยงตส างประเทศ
คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทเช หมาะกซบใคร?
คทณตซ องระวซงอะไรเปป นพปเศษ?
สซดสส วนของประเภททรซ พยล สปนทททลงททน
คส าธรรมเนทยม
ผลการดสาเนปนงาน
ขซ อมสลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมส ใชส การฝากเงปน

K-OIL

1 / 13

คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Invesco DB Oil Fund (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนเกกอบทวงหมด
ท
โดยไมนนขอยกวนา 90% ของมมลคนาเงมนลงทถนในตนาง
ประเทศ
นโยบายกองทถน Invesco DB Oil Fund (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: DBO:US
• กองทถนหลวกเปป นอทททเอฟทททจดทะเบทยนซก ทอขายในตลาดหถขนสหรวฐฯ ซซงท มทนโยบายลงทถนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนข า
นน ทามวนดมบ West Texas Intermediate (WTI) เพกทอใหข ไดข ผลตอบแทนใกลข เคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนท DBIQ
Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซซงท เปป นดวชนทททมงนถ สะทข อนการเปลททยนแปลงของมมลคนานน ทามวนดมบ
West Texas Intermediate (WTI)
กลยททธล ในการบรปหารจซดการลงททน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลกทอนไหว
ตามกองทถนหลวก และกองทถนหลวกมถงน สรข างผลตอบแทนใกลข เคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนท DBIQ Optimum Yield
Crude Oil Index Excess Return
คถณสามารถศซกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก : https://www.invesco.com/portal/site/us/

กองททนรวมนทเช หมาะกซบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเพกทอกระจายเงมนลงทถนสนวนหนซงท ไปยวงสมนคข าโภคภวณฑฑนน ทามวนดมบ โดยมทเปขาหมายเพกทอใหข พอรฑ
ตการลงทถนโดยรวมของผมขลงทถนมทความผวนผวนลดลง
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาสวญญาซก ทอขายลนวงหนข านน ทามวนดมบทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบ
ตววเพมทมสมงขซ ทนหรก อลดลงจนตนทากวนามมลคนาทททลงทถนและทนาใหข ขาดทถนจนานวนมากไดข
กองททนรวมนทไช มส เหมาะกซบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงมนทททแนนนอน หรก อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
• ผมขลงทถนทททไมนเขข าใจความเสททยงจากการลงทถนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนข า
ทสาอยส างไรหากยซงไมส เขซ าใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนท ช
- อส านหนวงสกอชท ทชวนฉบวบเตปม หรก อสอบถามผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส าลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ทดทพอ
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คทณตซ องระวซงอะไรเปป นพปเศษ?
คสาเตรอนทททสาส คซญ
• กองทถนนท ทเปป นผลมตภวณฑฑในตลาดทถนทททมทความเสททยงสมงหรก อมทความซวบซข อน ซซงท มทความแตกตนางจากการลงทถนในกองทถนรวมทววท ไป ผมข
ลงทถนควรสอบถามรายละเอทยดเพมทมเตมมจากคนขาย หรก อศซกษารายละเอทยดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทถน
• กองทถนหลวกลงทถนในฟม วเจอรฑ สสมนคข าโภคภวณฑฑททเปป นสนวนประกอบของดวชนท DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess
Return (ดวชนทอขางอมง) เพกทอใหข ไดข ผลตอบแทนใกลข เคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทอขางอมงดวงกลนาว กองทถนจซงมทผลตอบแทนจากการลง
ทถนตามความเคลกทอนไหวของดวชนทหรก อราคาของสวญญาซก ทอขายลนวงหนข านน ทามวนดมบ West Texas Intermediate (WTI) ทททกองทถนหลวก
ลงทถน ซซงท อาจไมนเทนากวบการเคลกทอนไหวของราคานน ทามวนทททจดถ บรม การนน ทามวนโดยทววท ไป นอกจากนท ท การลงทถนในกองทถนนน ทามวนในระยะ
ยาวจะมทตขนทถนการเปลททยนสวญญาซก ทอขายลนวงหนข าเพมทมขซ ทนดข วย
• มมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนหลวกอข างอมงกวบมมลคนาของสวญญาซก ทอขายลนวงหนข าและสมนทรวพยฑอกทนทททกองทถนหลวกลงทถน หากมมลคนา
สมนทรวพยฑดงว กลนาวมทความผวนผวนอาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทถน
• กองทถนลงทถนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนข าเพกทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนเกกอบทวงหมด
ท
โดยไมนนขอยกวนา 90% ของ
มมลคนาเงมนลงทถนในตนางประเทศ

แผนภาพแสดงตสาแหนส งความเสททยงของกองททนรวม
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ปซ จจซยความเสททยงทททสาส คซญ
ความเสททยงจากความผซนผวนของราคาหลซกทรซ พยล (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนมนงาน (SD)

ตนทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ความเสททยงจากการกระจทกตซวลงททนในผสซออกรายใดรายหนนทง (high issuer concentration risk)
ตนทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คนานวณจากผลรวมของนน ทาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองทถนลงทถนมากกวนา 10% ของ NAV

ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทซงช หมด/
เกรอบทซงช หมด

บางสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปซองกซน

*คทณสามารถดสขซอมสลเพปทมเตปมไดซ ทท www.kasikornasset.com
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สซดสส วนของประเภททรซ พยล สปนทททลงททน
กลถมน ตราสารอกทน ๆ : 2.23%
เงมนฝาก
หรก อตราสารเทททยบเทนาเงมนฝาก
: 2.45%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 95.32%

หลซกทรซ พยล หรร อตราสารหนททช ท มทมสลคส าการลงททนสสงสทด 5 อซนดซบแรก
INVESCO DB OIL FUND (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)

(% NAV)
95.32%
1.80%
0.44%
0.21%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ท ท คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

สซดสส วนทรซ พยล สปนทททลงททนของกองททน Invesco DB Oil Fund
WTI Crude

99.98%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2562
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คส าธรรมเนทยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวทน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรปง % ตส อปท ของ NAV

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททนรวม (% ตส อปท ของ NAV)
คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททน

สมงสถดไมนเกมน
2.3754

2.40
2.00
สมงสถดไมนเกมน 1.6050

1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรม ง 0.6460

เกปบจรม ง 0.5350

0.40
0.00

เกปบจรม ง 0.0375 สมงสถดไมนเกมน 0.0749 เกปบจรม ง 0.0535

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

สมงสถดไมนเกมน 0.1605

นายทะเบทยน

เกปบจรม ง 0.0200

คนาใชข จนายอกทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : คนาใชข จาน ยอกทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สถดของกองทถน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรก อภาษทอกทนใดแลข ว

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากผสซถรอหนส วย (% ของมสลคส าซรอช ขาย)
รายการ
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สสงสทดไมส เกปน
1.50%

เกปบจรปง
ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการรวบซก ทอคกนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซก ทอขายหลวกทรวพยฑขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอกทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการซก ทอขายหลวกทรวพยฑขาเขข า (เฉพาะเมกทอซก ทอหนนวยลงทถน โดยเรท ยกเกปบเขข ากองทถน) :
อวตราไมนเกมน 0.75% ของมมลคนาซก ทอขาย ปว จจถบนว เรท ยกเกปบจรม ง 0.15% ของมมลคนาซก ทอขาย
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซก ทอคกนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรก อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรปง % ตส อปท ของ NAV

คส าธรรมเนทยมของกองททน Invesco DB Oil Fund
(% ตส อปท ของ NAV)
คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททน
0.80

0.7800

0.7500

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

การจวดการ

0.0300

0.0000

คนาใชข จนายอกทนๆ
คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

For MOM_K-OIL

0.0000

รวมคนาใชข จนาย

เพดานคนาธรรมเนทยม

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ท ท สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกอง
ทถนตนางประเทศไดข จากหนวงสกอชท ทชวนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลการดสาเนปนงาน
* ผลการดนาเนมนการในอดทต มมไดข เปปนสมงท ยกนยวนถซงผลการดนาเนมนงานในอนาคต *

1. ดซชนทชทวช ซดของกองททน (Benchmark) ครอ DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return และปรซ บดซ วยตซ น
ททนปซองกซนความเสททยงจากอซตราแลกเปลททยน
2. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงตามปท ปฏปทนป
ผลการดสาเนปนงานของกองททน
20.00%
10.00%
0.00%

2.84% 2.53%

7.29% 8.99%

3.47% 5.44%

-0.62%

-10.00%

% ตส อปท

0.70%

10.41%11.18%

6.20% 5.03%

-8.53% -8.04%

-20.00%

-18.17%-16.57%

-30.00%
-40.00%
-50.00%

-42.60%-40.74% -41.30%-41.61%
2552

2553

2554

2555

2556

กองทถน

2557

2558

2559

2560

2561

ดวชนทชท ทววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดนาเนมนงานตวงแตน
ท วนว จวดตวงกองทถ
ท
นจนถซงววนทนาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวทน

3. กองททนนทเช คยมทผลขาดททนสสงสทดในชส วงเวลา 5 ปท ครอ -76.88%

* กรณทกองททนจซดตซงช ไมส ครบ 5 ปท จะแสดงคส าทททเกปดขนนช นซบตซงช แตส จซดตซงช กองททน

4. ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (standard deviation) ครอ 30.93% ตส อปท
* กรณทกองททนจซดตซงช ไมส ครบ 5 ปท จะแสดงคส าทททเกปดขนนช นซบตซงช แตส จซดตซงช กองททน

5. ความผซนผวนของสส วนตส างผลการดสาเนปนงานและดซชนทชทวช ซด (Tracking Error : TE) ครอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชซ เปรท ยบเททยบผลการดสาเนปนงาน ณ จทดขาย ครอ Commodities Energy
7. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงแบบปซ กหมทด ณ วซนททท 28 มปถทนายน 2562
K-OIL
ตววชท ทววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท ทววด

YTD

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปท *

3 ปท *

5 ปท *

17.90
20.25
25.34
26.69

-4.97
-4.08
28.24
28.75

17.90
20.25
25.34
26.69

-20.37
-18.36
29.50
32.05

1.87
4.03
25.83
27.95

-20.04
-18.45
30.93
33.23

(%)
10 ปท * ตซงช แตส จซดตซงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

-8.94
-7.91
27.11
29.00

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคนานวณผลการดนาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตารางแสดงผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงของกลทสม Commodities Energy ณ วซนททท 28 มปถทนายน 2562
ผลการดสาเนปนงาน (%)
Peer Percentile
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท

10 ปท

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

-4.54

21.80

-20.10

2.13

-20.17

-9.91

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

-4.97

18.69

-20.66

0.95

-20.56

-10.09

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

-5.28

17.43

-22.95

-1.05

-21.31

-10.67

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

-8.01

12.79

-24.93

-2.66

-21.83

-11.30

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

-8.09

11.64

-25.73

-3.68

-22.10

-11.60

Peer Percentile

ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (%)
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท

5 ปท

10 ปท

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

26.81

24.34

28.13

24.47

28.16

24.98

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

28.14

25.18

28.99

25.42

28.27

25.27

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

28.24

25.34

29.10

25.68

28.60

25.51

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

28.43

25.49

29.51

25.99

29.15

25.85

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

30.92

27.67

30.51

28.78

30.22

26.36

8. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงแบบปซ กหมทดของกองททน Invesco DB Oil Fund ณ วซนททท 30 มปถทนายน 2562
(%)
กองททน
YTD
3 เดรอน 6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
ตซงช แตส จซดตซงช
กองทถนหลวก
18.77
N/A
N/A
-18.06
3.74
-19.77
-8.65
-6.36
Benchmark
21.14
N/A
N/A
-17.10
4.85
-18.39
-7.55
-5.31
หมายเหตถ : Benchmark : DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ทนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท
https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?productId=DBO
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ขซ อมสลอรทนๆ
นโยบายการจส ายเงปนปซ นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผสซดสแลผลประโยชนล

บมจ.ธนาคารกรถงเทพ

วซนทททจดทะเบทยน
อายทโครงการ

7 สมงหาคม 2552

จสานวนเงปนททนโครงการ
ขนาดกองททน
มสลคส าหนส วยลงททน (NAV)
ซรอช และขายครนหนส วยลงททน

15,000 ลข านบาท

ววนทนาการซก ทอ

ทถกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคนบาท
าขวนตน
ท ทาของการซก ทอครวงท แรก
มม500
ลคนาบาท
ขวนตน
ท ทาของการซก ทอครวงท ถวดไป
ววนทนาการขายคกน
มมลคนาขวนตน
ท ทาของการขายคกน
ยอดคงเหลกอขวนตน
ท ทา

500 บาท
500 บาท
ทถกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมนกนาหนด
1,931.51 ลข านบาท
3.9559 บาท/หนนวย

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคกน

T+4 คกอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคกน
(ประกาศ NAV T+2 คกนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยฑสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รายชรทอผสซจซดการกองททน
อซตราสส วนหมทนเวทยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

K-OIL

คถณพทรกานตฑ ศรท สขถ (ผมขจดว การกองทถนทางเลกอก), เรมท มบรม หาร 26 กถมภาพวนธฑ 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 37.15%

(กรณทกองทถนจวดตว ทงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ท จดว ตวงกองทถ
ท
น)
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ผสซสนซบสนทนการขายหรร อรซ บซรอช ครน

K-OIL

ธนาคารกสมกรไทย จนากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมกองไทยประกวนชทวมต จนากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซก ทอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จนากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซก ทอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธฑ จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงศรท จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กสมกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคทท ซทมมโกข จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วมคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท ท จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทมสโกข จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณมชยฑ จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ นายหนข าซก ทอขายหนนวยลงทถน เซปนทรวล เวลธฑ โซลมชนวท จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสมน จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนซนา จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ภวทร จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กมมเอปง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรนา จนากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จนากวด
11 / 13

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เอเชทย เวลทฑ จนากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซก ทอขายหนนวยลงทถน เวปลธฑ เมจมก จนากวด
ตปดตส อสอบถาม / รซ บหนซงสรอชทชช วน /
รซ องเรทยน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถนกสมกรไทย จนากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวทน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทททอาจกส อใหซ เกปด
ความขซดแยซ งทางผลประโยชนล

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณทสงวนสปทธปไมส ขายหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรก อเพกทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมกองสหรวฐอเมรม กา หรก อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรก อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยฑสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรก อ
หข างหถขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ทนและดนาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ท ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคกนเตปมจนานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงท และอยมภน ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสกอชท ทชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ทมมไดข เปปนการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสกอชท ทชวนของกองทถนรวม หรก อ ไดข ประกวนราคาหรก อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวทน
ทวงนท
ท ท บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสกอชท ทชวนสนวนสรถปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดนาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทนาใหข ผข อม กทนสนาควญผมด

K-OIL
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คสาอธปบายเพปทมเตปม
- ความเสททยงจากการผปดนซดชสาระหนทขช องผสซออกตราสาร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชกทอถกอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ท โดยพมจารณาจากผลการดนาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท
ระดซบ
การลงททน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตนทากวนา
นนาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสาอธปบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดข ตามกนาหนด

ตนทากวนา
BBB

ตนทากวนา
BBB(tha)

ตนทากวนา
Baa

ตนทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตนทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชนาระหนท ท
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถกอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ
ชนาระหนท ทไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดข ตามกนาหนด

- ความเสททยงจากความผซนผวนของมสลคส าหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณทกองททนรวมตราสารหนท ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซงท ขซ ทนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมกองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ทย เชนน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมนกปจะสมงขซ ทนดข วย ดวงนวทนราคา
ตราสารหนท ททททออกมากนอนหนข าจะมทการซก ทอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยฑสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา
(2) กรณทกองททนรวมตราสารททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยฑททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ทนหรก อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมกองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารฑ ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ทนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครกท องมกอสนาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทนาไดข ดงว ตนอไปนท ท
-ปซองกซนความเสททยงทซงช หมดหรรอเกรอบทซงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปซองกซนความเสททยงบางสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อาจปซองกซนความเสททยงตามดทลยพปนปจของผสซจซดการกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนกทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรก อไมน
-ไมส ปซองกซนความเสททยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน

K-OIL

13 / 13

กองทุนเปิ ดเค ออยล์ (K-OIL)

หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ออยล์ (K-OIL)
ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบและมีความเข้ า ใจเกี&ยวกับ ลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี&ยง และผลตอบแทนที&เกี&ย วข้ อ งกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ออยล์ (K-OIL) เป็ นอย่างดีแล้ วว่า กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน Invesco DB Oil Fund
โดยเฉลี&ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (NAV) โดยมีรายละเอียดของกองทุน
หลักดังนี G
ชือกองทุนหลัก
ประเภท
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

ดัชนีอ้างอิง
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายของการ
ลงทุนในสัญญาซือ. ขายล่ วงหน้ า

Invesco DB Oil Fund
กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca)
ลงทุนในสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ านํ Gามันดิบ West Texas
Intermediate (WTI) เพื&อให้ ได้ ผลตอบแทนใกล้ เคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return
ซึง& เป็ นดัชนีที&มงุ่ สะท้ อนการเปลีย& นแปลงของมูลค่านํ Gามันดิบ West
Texas Intermediate (WTI)
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return
0.03% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559)

กองทุน K-OIL มีมูลค่ าการลงทุน สุท ธิ (net exposure) ในสิน ค้ านํา. มัน ดิบ ผ่ านการลงทุน ในสัญญาซือ. ขาย
ล่ วงหน้ า (“derivatives”) ทีให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับสินค้ านํา. มัน ดิบนั น. กองทุน รวมนี จ. ึงมีผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามการเคลือนไหวของราคาสัญญาซือ. ขายล่ วงหน้ านํา. มันดิบ (oil futures) ซึงอาจไม่ เท่ ากับการ
เคลือนไหวของราคานํา. มันทีผ้ ลู งทุนเห็นทีจุดบริการนํา. มัน

ลงชื&อผู้ซื Gอหน่วยลงทุน............................................................................วันที&....................................................................
(..............................................................................)

สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื Gอคืนหน่วยลงทุน
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สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

