กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด
KTAM Oil Fund (KT-OIL)
กองทุนทรัพยสินทางเลือก
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความ
เสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของ
ผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Invesco DB Oil Fund เปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
สหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas
Intermediate (WTI) เพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
Excess ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) บริหารจัดการโดย
Invesco Capital Management LLC
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก https://www.invesco.com
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/index tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ โดยผูลงทุนสามารถรับความผันผวนของมูลคาราคานํ้ามันดิบ ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจ
ตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด
- ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในทรัพยสินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภทตางๆ
- ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
นํ้ามันดิบ

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KT-OIL
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนนี้เปนผลิตภัณฑในตลาดทุนทีมีความซับซอนหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู
ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
• กองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ ทําใหกองทุน
รวมนี้มีความเสี่ยงและความผันผวนมากกวากองทุนรวมอื่น ผูลงทุนอาจไดรับผลขาดทุนบางสวนหรือทั้งหมดจากการลงทุนใน
กองทุนหลักนี้ได จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
• มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอาจไมเคลือ่ นไหวตามราคานํ้ามันที่นักลงทุนทั่วไปติดตามเนื่องจากมูลคาหนวยลงทุนขึ้นอยูกับราคา
ของสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่กองทุนหลักลงทุน นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุน
นํ้ามันในระยะยาวจะมีตนทุนการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มขึ้นดวย
• มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักอางอิงกับมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาและสินทรัพยอื่นทกองทุนหลักลงทุน หากมูลคา
สินทรัพยดังกลาวมีความผันผวนอาจสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุน
• ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหว
ของราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคาหรือตัวแปรดังกลาว เชน ผลตอบแทนจากการลงทุนเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา Oil Futures ซึ่งอาจไมเทากับการเคลื่อนไหวของราคานํ้ามันที่ทานเห็นที่จุดบริการนํ้ามัน เปนตน
• โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุล
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพยในสุกลเงินอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจทํา
ใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
• กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดวย

หมายเหตุ กองทุน มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก คือ นํ้ามันดิบ โดยเฉลีย่ รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
หมายเหตุ : กองทุนรวมไมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ไมปองกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<=10%

10%-20%

20%-50%

ดุล50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวใน Sector : Commodities Energy

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ : คุณสามารถดูขอมูลกองทุนหลักที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/productdetail?audienceType=Ria&ticker=DBO
ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

ที่มา : คุณสามารถดูขอมูลกองทุนหลักที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/productdetail?audienceType=Ria&ticker=DBO
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขาย (1)
1.50%
0.10%
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
1.50%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
1.50%
0.10%
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
1.50%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย
0.50%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี)
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คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก Invesco DB Oil Fund
คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก : Invesco DB Oil Fund

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก (Invesco DB Oil Fund)
คาธรรมเนียมการจัดการ
Estimated Futures Brokerage Expense

0.75%
0.03%

Total Expense Ratio

0.78%

- ที่มา: ขอมูลจาก FACTSHEET จากกองทุนรวมหลักวันที่ 30 กันยายน 2563
- แหลงขอมูล https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Ria&ticker=DBO
คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -62.22%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 31.80% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Commodities Energy
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก (Invesco DB Oil Fund)

ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET และ WEBSITE ของกองทุนรวมหลัก
- แหลงขอมูล https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Ria&ticker=DBO
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจาย

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ
29 เมษายน 2553
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ –
15.30 น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวนั ทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจาก
กองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุน :

1,000 บาท

วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ –
15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนจากกองทุน
หลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
KT-OIL
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- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน
ตางประเทศ แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+4 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
รายชื่อผูจัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ตําแหนง/
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก
คุณพีรพงศ กิจจาการ
17 กุมภาพันธ 2557
ฝายลงทุนทางเลือก
ผูจัดการกองทุนหลัก
คุณเขมรัฐ ทรงอยู
28 กันยายน 2561
ฝายลงทุนทางเลือก

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 136.72%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
website : www.ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
KT-OIL
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ
สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว านา
ลงทุน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนไว
ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็
อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
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- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกัน
ความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดย
หลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน
ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถ
คาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ
หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค วบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบ
ตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ
จํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณี
ดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

KT-OIL

14

ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Invesco DB Oil Fund
ชื่อ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน
ซื้อขาย
ดัชนีอางอิง
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละนโยบาย
การลงทุน

Invesco DB Oil Fund
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ไมกําหนด
5 มกราคม 2550
New York Stock Exchange : NYSE Arca
DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return
กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil
Index Excess Return ซึ่งเปนดัชนีท ี่ม ุ งสะท อนการเปลี ่ยนแปลงของมูลค านํ้า มั นดิ บ West
Texas Intermediate (WTI)

หมายเหตุ : นํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเปนนํ้ามันดิบที่มีคุณภาพดี มีความ
หนาแนนและกํามะถันตํ่า อีกทั้งยังเปนนํ้ามันดิบที่มีสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
ลวงหนาสูงสุดจึงถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับสัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันซึ่งซื้อขายกันใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเปนตัวชี้วัดหลักของการผลิตนํ้ามันของประเทศสหรัฐอเมริกาอีก
ดวย
สกุลเงินที่ใชในการซื้อขาย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)
คาธรรมเนียมการจัดการ
รอยละ 0.75 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รหัสกองทุน (Fund Ticker) DBO
ISIN
US46140H4039
บริษัทจัดการ
Invesco Capital Management LLC
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