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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใดบาง

 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund, LP (“USO”) (กองทุน
หลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพียงกองเดียว (Feeder fund) โดย
เฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตาม
อัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุน United States 
Oil Fund, LP จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE Arca Stock Exchange, 
“NYSE Arca”) บริหารและจัดการโดย United States Commodity Funds, LLC  มี
วัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อใหอัตราการเปล่ียนแปลงรายวันของมูลคาสุทธิของหนวย
ลงทุนของกองทุน สะทอนอัตราการเปล่ียนแปลงรายวันของราคานํ้ามันดิบคุณภาพดี (light, 
sweet crude oil) ซึ่งวัดจากการเปล่ียนแปลงของราคาสัญญาฟวเจอรสท่ีอางอิงกับนํ้ามันดิบ
คุณภาพดี (light, sweet crude oil) ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไนเม็กซ (NYMEX) โดย
สัญญาฟวเจอรสดังกลาวเปนสัญญาฟวเจอรสท่ีจะหมดอายุในเดือนท่ีใกลท่ีสุด ยกเวนในกรณี
ท่ีสัญญาฟวเจอรสของเดือนท่ีใกลท่ีสุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห กองทุนหลักจะใชสัญญา
ฟวเจอรสท่ีจะหมดอายุในเดือนถัดไปเปนดัชนีอางอิง (Benchmark Oil Futures Contract) 

เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนท่ีผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการ
ลงทุนไดท้ังหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินท่ีได
จากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

คําเตือนที่สําคัญ 
 การกําหนดมูลคาหนวยลงทุนท่ีเปนเปาหมายเปนเพียงเหตุใหมีการเลิกกองทุนหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อมูลคาหนวยลงทุนเปนไปตามเปาหมายน้ัน การ
กําหนดเปาหมายดังกลาวไมใชประมาณการหรือการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนตามมูลคาท่ีกําหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ ท้ังน้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณการลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการ
คาดการณ กองทุนรวมอาจไมดําเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติก็ได 
 เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การ
กําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนกอนกําหนดมิไดเปนการรับประกัน
หรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตราน้ัน และผูลงทุนยังคงมีความ
เสี่ยงจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเริ่มตน 
 กองทุนเปดเคแทม ออยล ทริกเกอร ฟนด5% อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทํา
ใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุน
เรื่มแรกได อีกท้ัง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด (Passive management) 
 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีกองทุนหลักใชอางอิง 
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Risk)

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม 
กองทุนน้ีจะใชตัวช้ีวัดของกองทุนตามกองทุนหลัก คือสัญญาฟวเจอรสท่ีอางอิงกับน้ํามันดิบ
คุณภาพดี (light, sweet crude oil) ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไนเม็กซ (NYMEX) ซึ่งจะ
หมดอายุในเดือนท่ีใกลท่ีสุด ยกเวนในกรณีท่ีสัญญาฟวเจอรสของเดือนท่ีใกลท่ีสุดจะหมดอายุ
ภายใน 2 สัปดาห จะใชสัญญาฟวเจอรสท่ีจะหมดอายุในเดือนถัดไป ปรับดวยอัตรา
แลกเปล่ียน เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

กองทุนเปดเคแทม ออยล ทริกเกอร ฟนด5%
KTAM OIL Trigger Fund5% : KTOIL5-1  

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศท่ีมีนโยบายเนน
ลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ไดรับอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโดย 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ขอมูลที่ใชเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

-  

บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมมีประกัน

หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตนหรือไม 
ไมใช 

นโยบายจายเงินปนผล ไมจาย 
ความถี่ในการเปดซ้ือขายหนวยลงทุน - เปดเสนอขาย IPO เพียงครั้งเดียว 

- เปดรับซื้อคืนแบบปกติทุกวันทําการซื้อขาย ภายหลัง
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน นับแตวันจดทะเบียน

ชื่อผูประกัน - 
อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ เวนแตเขาเงื่อนไข

เลิกกองทุน เปนไปตามท่ีระบุในหัวขอการ
ขายคืนหนวยลงทุน คาใชจายรวม ไมเกินรอยละ 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ขอมูลสรุปน้ีเปนเพียงสวนหนึ่งของหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเก่ียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน ดังน้ัน  ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มกอนตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน โดยควรลงทุน

เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได

IPO : 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2558 
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเคแทม ออยล ทริกเกอร ฟนด5% (KTOIL5-1) 

  

คําเตือนที่สําคัญ  ข้อมูลเกีย่วกบักองทุน United States Oil Fund, LP 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือ
ผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน จึง
เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุน
ท่ัวไป  
 

 

ชื่อ United States Oil Fund, LP (“USO”) 

ประเภท  กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)   

วันที่ จดทะบี ยนจัด ต้ั ง
กองทุน 

10 เมษายน 2549 

วัตถุประสงคการลงทุน เพื่อใหอัตราการเปล่ียนแปลงรายวันของมูลคาสุทธิของ
หนวยลงทุนของกองทุน สะทอนอัตราการเปล่ียนแปลง
รายวันของราคานํ้ามันดิบคุณภาพดี (light, sweet crude oil) 
ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง (Benchmark 
Oil Futures Contract) 

ดัชนีอางอิง 
 

สัญญาฟวเจอรสท่ีอางอิงกับนํ้ามันดิบคุณภาพดี (light, 
sweet crude oil) ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไนเม็กซ 
(NYMEX) โดยสัญญาฟวเจอรสดังกลาวเปนสัญญาฟว
เจอรสท่ีจะหมดอายุในเดือนท่ีใกลท่ีสุด ยกเวนในกรณีท่ี
สัญญาฟวเจอรสของเดือนท่ีใกลท่ีสุดจะหมดอายุภายใน 2 
สัปดาห กองทุนหลักจะใชสัญญาฟวเจอรสท่ีจะหมดอายุ
ในเดือนถัดไป  

ตลาดหลักทรัพยที่จด
ทะเบียนซ้ือขาย 

ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE Arca Stock Exchange, 
“NYSE Arca”) 

รหัสหลักทรัพย USO 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล 

คาธรรมเนียมการจัดการ 0.45% ตอป 

คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ทั้งหมดโดยประมาณ   

0.72% ตอป 

บริษัทจัดการ general 
partner

United States Commodity Funds, LLC 

Administrator Brown Brothers Harriman & Co. 

Custodian Brown Brothers Harriman & Co. 

Marketing Agent ALPS Distributors, Inc 

แหลงขอมูล www.unitedstatescommodityfunds.com 
 

 
หมายเหตุ :  
- ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
 ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกองทุน United States Oil Fund, LP ซึ่งเปนกองทุนรวมหลัก
ในตางประเทศท่ีกองทุนเปดเคแทม ออยล ทริกเกอร ฟนด5% จะพิจารณาลงทุน (โดย
รายละเอียดความเสี่ยงสามารถศึกษาจากหัวขอความเสี่ยงของกองทุน United States Oil 
Fund, LP ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบ (Price Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ท่ีอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดต่ําลงซึ่งจะ
สงผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุน
ของกองทุนมีความผันผวน  
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ีย
ไดตามท่ีกําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได  
 ความเสี่ยงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน ไมแน เน่ืองจากมีการใชดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุนในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน เชน กรณีท่ีคาเงินดอลลารสหรัฐมี
แนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) 
 ความเสี่ยงในเร่ืองคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญาได 
 ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน  
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการท่ีหลักทรัพยท่ีกองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 
 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เน่ืองจาก
การลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของ
ประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากท่ีบังคับใชในประเทศไทย หรืออาจมี
ขอจํากัดทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอ่ืน กรณีท่ีการลงทุนในกองทุน
ตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศ
อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 
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คาธรรมเนียม  ข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน 

 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม อัตราตามโครงการ 

(%ตอปของ NAV) 

 คาธรรมเนียมการจัดการ * 
(1) คาธรรมเนียมการจัดการสวนแรก ณ วันจด

ทะเบียนกองทุน   
(2) คาธรรมเนียมการจัดการสวนท่ี 2 เพื่อให
บริษัทจัดการมีสภาพคลองในการบริหารจัดการ
กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายของกองทุน โดยจะเริ่มคิด
ต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม เปนตนไป 

 
ไมเกินรอยละ 2.00 **  
(ปจจุบันเก็บ 1.00) ** 

ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป  
(ปจจุบันเก็บ 0.50) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.07 ตอป 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.20 ตอป 

คาใชจายอ่ืนๆ  ตามท่ีจายจริง 
รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 5.00 

* กองทุนรวมหลักจะคืนคาธรรมเนียมการจัดการรายปใหแกกองทุนโดยคืนเปนเงินสด
หรือหนวยลงทุนเพื่อมิใหมีผลเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซ้ําซอน 
**%ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน 
 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก         
ผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
(%ของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการซื้อ(1) ไมเกิน 2.00 (ปจจุบันไมเรียกเก็บ)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) ไมเกิน 2.00 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน(1) เปนไปตามคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

หนวยลงทุน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุม
ไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ ดังน้ัน ผูลงทุนควรพิจารณา
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

 การซ้ือหนวยลงทุน   
- วันทําการซื้อขาย :            
ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 ต้ังแตเวลาเริ่มเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 

- มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก  :    1,000 บาท 

 การขายคืนหนวยลงทุน  

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน 
เมื่อเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  
(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7000 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป 
และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือ
เทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7000 บาท และทรัพยสิน
ของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด โดยมูลคาหนวย
ลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 105 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) 
หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด
บางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่ากวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
โดยมูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 105 ของมูลคาท่ีตรา
ไว (10 บาท) 
 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจํานวนของผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืน
ใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี
เกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี  
 

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 6 
เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ โดยจะเปดรับคําสั่งขายคืนลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรก 
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม เปนตนไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวาง
เวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ดังกลาว ในกรณีท่ีกองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

-  มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 
 

- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :   ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติ 

 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนไดที่ 
 - Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-286-6100 กด 9 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน - คุณยืนยง เทพจํานงค 
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารหน้ี - คุณพีรพงศ กิจจาการ 
วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ีคือวันท่ีกองทุนไดรับจดทะเบียนกองทุนจากสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  
ที่อยู        เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

Website www.ktam.co.th 

ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการและขอผูกพัน
ไดท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ 
www.ktam.co.th 
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ภาคผนวก 
  
  

ปจจัยกระทบราคานํ้ามันในชวงสั้น 

- การปรับลดราคาขายนํ้ามันดิบ (Official Selling Price) ของกลุม OPEC เพื่อรักษา

สวนแบงการตลาด และแขงขันกับผูผลิตรายอ่ืน 

- ความกังวลตอการยกเลิกมาตรการการคว่ําบาตรอิหราน ซึ่งจะสงผลใหมีอุปทาน

เพิ่มขึ้นในตลาดนํ้ามันดิบโลก 

ปจจัยบวกตอราคานํ้ามันในชวง 6 เดือนขางหนา 
- ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับลดลงตอเน่ืองจากระดับ

สูงสุดในชวงกลางป เปนผลจากจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันดิบท่ีลดลงกอนหนา 

- บริษัทผูผลิตนํ้ามันดิบสวนใหญจะเริ่มลดกําลังการผลิตหลังจากท่ีสัญญาขาย

นํ้ามันดิบลวงหนาจะเริ่มทยอยหมดอายุในชวงปลายปน้ีทําใหตองปรับลดราคาขาย

ลงตามราคาตลาด 

- แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในปหนาจะชวยผลักดันใหความตองการใช

พลังงานขยายตัวขึ้น 

- ราคานํ้ามันท่ีตกตํ่าเปนแรงกระตุนใหอุปสงคนํ้ามันสําเร็จรูปปรับตัวขึ้นตอเน่ือง 

เน่ืองจากผูบริโภคหันมาใชยานพาหนะสวนตัวเพิ่มมากขึ้น 

- การเขาสูฤดูหนาวในชวงปลายปจะชวยทําใหความตองการใชเช้ือเพลิงและ

นํ้ามันดิบเพิ่มมากขึ้น 

 

ท่ีมา: BAKER HUGHES, EIA, KTAM, ขอมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2558 
 
 

ท่ีมา: EIA, ขอมูล เดือนกันยายน 2558 
 

  

แนวโนมการลงทุน 
ราคานํ้ามันดิบไดมีการปรับตัวลงแรงกวารอยละ 50 ต้ังแตชวงปลายปท่ีแลวมา

ทําจุดตํ่าสุดในรอบ 6 ป เน่ืองจากกลุมผูคานํ้ามัน (OPEC) ไดตัดสินใจคงกําลังการผลิตเพื่อ
รักษาสวนแบงการตลาดจากการคุกคามของผูผลิตนํ้ามันดิบรายใหมในสหรัฐฯ ทําใหนัก
ลงทุนท่ัวโลกกังวลกับสภาวะอุปทานนํ้ามันดิบลนตลาด นอกจากน้ี ราคานํ้ามันดิบยังไดรับ
แรงกดดันเพิ่มเติมจากการท่ีเศรษฐกิจจีนมีแนวโนมท่ีจะชะลอตัวเน่ืองจากประเทศจีนเปน
ประเทศท่ีมีการบริโภคนํ้ามันสูงเปนอันดับท่ี 2 ของโลก 

 
อยางไรก็ตาม ราคานํ้ามันดิบมีแนวโนมจะทรงตัวในครึ่งปหลัง และ มีโอกาสท่ี

จะฟนตัวขึ้น หลังจากท่ีอุปทานนํ้ามันดิบท่ัวโลกปรับตัวลดลง หลังจากท่ีผูผลิตนํ้ามันดิบบาง
รายประสบปญหาขาดทุนเน่ืองจากตนทุนการผลิตสูงกวาราคานํ้ามันดิบ ณ ระดับปจจุบัน 
โดยนักวิเคราะหท่ัวโลกไดประเมินเปาหมายราคานํ้ามันดิบ ปลายปน้ีและปหนาไวท่ีประมาณ 
48 และ 57 ดอลลารตอบารเรล ตามลําดับ (อางอิงจากสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบลวงหนา West 
Texas Intermediate) 

 

ท่ีมา: Bloomberg, ขอมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 
 

ท่ีมา: Bisnews, ขอมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 
 
 

ท่ีมา: IMF,World Economic Outlook Update, ขอมูล เดือนตุลาคม 2558 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเคแทม ออยล ทริกเกอร ฟนด5% (KTOIL5-1) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน  
ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน ไดท่ี บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม 
หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2558  แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

- การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนเต็มจํานวน 
- ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 


