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1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะ
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่เป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ ท่ี
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ท่ีมีนโยบาย
ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าน า้มันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index 
Excess Return TM 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้ท่ีwww.Invesco.com 

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

1.กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ มุ่งหวงัให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั 

(passive management) 

2.กองทนุ Invesco DB Oil (กองทนุหลกั) เคลื่อนไหวตามดชันี(Index Tracking) 

 

นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทน

ท่ีจะได้รับจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าน า้มนัดิบ 
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• ไม่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีไม่มีประสบการณ์หรือยอมรับความเสี่ยงเก่ียวกบัตราสารดงักลา่ว

และไม่เหมาะสมกบันกัลงทนุท่ีต้องการเก็งก าไรจากทิศทางราคาน า้มนัในตลาดจริง crude-

oil spot price  โดยเข้าใจผิดวา่ผลประกอบการของกองทนุจะต้องเป็นไปตามราคาน า้มนัใน

ตลาดจริงเสมอไป 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 

1.กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ จะลงทนุใน กองทนุ Invesco DB Oil Fund (กองทนุ

หลกั) ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุหลกัมีนโยบายท่ีจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าน า้มนัดิบ ท าให้กองทนุเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ มีความเสี่ยงและความผนั

ผวนมากกวา่กองทนุรวมอื่น ผู้ลงทนุอาจได้รับผลขาดทนุบางสว่นหรือทัง้หมดจากการลงทนุ

ในกองทนุหลกันีไ้ด้ จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงู

กวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป         

2.ผู้ลงทนุในกองทนุนี ้สามารถรับความผนัผวนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil 

Index Excess ReturnTM และยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

น า้มนัดิบ และอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทได้ รวมถงึความเสี่ยงท่ี
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การที่อตัราผลตอบแทนของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าน า้มนัดิบของกองทนุไม่เป็นไปตามขนาด

และทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัตลาดจริง (crude-oil Spot 

Price)   

3.ผู้ลงทนุในกองทนุนี ้ควรต้องมีประสบการณ์ มีความเข้าใจและพร้อมรับความเสี่ยงของการ

ลงทนุประเภทตราสารสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทสินค้าโภคภณัฑ์ (โดยเฉพาะสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้าน า้มนัดิบ) เป็นอย่างดี กองทนุจงึไม่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีไม่มีประสบการณ์และ

ยอมรับความเสี่ยงเก่ียวกบัตราสารดงักล่าวและไม่เหมาะสมกบันกัลงทนุ ท่ีต้องการเก็งก าไร

จากทิศทางราคาน า้มนัในตลาดจริง  crude-oil spot price โดยเข้าใจผิดว่าผลประกอบการ

ของกองทนุจะเป็นไปตามราคาของน า้มนัในตลาดจริงเสมอไป 

4.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ  หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       
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บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

5.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ตา่งประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ท่ีเกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ

สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ

ค ายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ี

จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศทัง้นี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
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มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ 

ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ ทองค า น า้มนัดิบ เป็นต้น  โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 80 ของ NAV ทัง้นี ้กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

โดยกองทุนจะไม่เข้าลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนในทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุในต่างประเทศ  แต่กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินท่ีน าเข้าและส่งออก

สทุธิในแต่ละวนัจากประเทศไทย นับจากวนัท่ีกองทุนท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trade 

Date) จนถึงวนัท่ีต้องจ่ายหรือรับช าระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ

ผู้จดัการ 

 
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ความ เสี่ ย งจากการเปลี่ ยน แปลงของอัต ราแลก เปลี่ ยน  (Currency Risk) หมายถึ ง                      

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม

ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวม
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จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท า

ก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าวซึง่ท าได้

ดงัตอ่ไปนี ้

• ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 
 
 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนแบบอื่นๆ

96.37

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

4.40

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
3.03

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-3.81
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ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

กองทุน Invesco DB Oil Fund 96.37 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I05_02.pdf 
 

   
 

รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.75% 0.10% 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม :  
1.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบั ผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีเปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ

https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I05_02.pdf
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ท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ท่ี บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุ ทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 

 
 

 

 

 

• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -63.09 
• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 32.58 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ  
Commodities Energy 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555

กองทุนรวม 77.62% -22.32% 17.73% -18.18% -5.65% 5.48% -37.75% -44.15% 14.49% -13.29%

ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 
Return TM (สกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ)

65.00% -21.03% 28.00% -17.66% 5.48% 8.57% -42.61% -41.07% 8.92% -9.04%

ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 
Return TM (สกุลเงนิบาท)

83.24% -21.03% 18.07% -17.74% -4.06% 7.97% -37.14% -41.03% 16.93% -11.81%
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ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile 
ตัง้แต่
จดัตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุน
รวม 

42.86% 27.29% 5th 57.18% 50th 75.50% 25th 29.26% 5th 17.14% 25th -2.90% 25th -3.02% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด 43.96% 28.23% 5th 60.59% 25th 81.14% 25th 31.38% 5th 18.91% 5th -0.97% 5th -1.32% 

ความผันผวนของ
กองทุน 

37.72% 46.32% 25th 36.99% 50th 34.50% 50th 36.97% 95th 32.58% 50th 31.02% 95th 30.24% 

ความผันผวนของ
ตวัชีว้ัด 

40.64% 50.02% 95th 39.60% 95th 36.62% 95th 38.63% 95th 34.32% 95th 32.55% 95th 31.67% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม Commodities Energy ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 27.26 75.48 85.81 29.09 17.20 -2.53 46.04 36.55 34.22 33.15 30.87 28.22 

25th Percentile 26.63 58.19 75.50 26.20 16.90 -2.91 46.42 36.92 34.46 33.53 31.06 28.34 

50th Percentile 23.92 57.18 65.04 25.54 16.34 -3.13 46.85 37.11 35.17 35.51 32.68 28.57 

75th Percentile 22.81 56.37 63.52 23.27 14.12 -3.87 47.49 37.65 36.13 35.75 32.94 29.26 

95th Percentile 21.99 54.97 61.21 1.25 1.75 -6.83 59.92 46.36 39.76 52.74 45.14 33.48 

 

 

 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class 43.54% 22.87% 58.13% 64.55% 28.32% 19.36% -2.04% -0.93% 

Benchmark 43.56% 22.23% 58.34% 65.36% 28.02% 18.79% -1.65% -0.78% 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักแบบปักหมุด 
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 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Share Class 60.72% -21.66% 31.19% -16.71% 4.87% 7.65% -42.56% -43.58% 8.38% -10.00% 

Benchmark 61.04% -21.03% 28.00% -17.66% 5.48% 8.57% -42.61% -41.07% 8.92% -9.04% 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index 
Excess Return TM 
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 13 พฤษภาคม 2553 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  บริษัทจดัการจะจดัให้มี

การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ1 
นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักตามปีปฏิทิน 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 3 วนัท าการซือ้
ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (T*+3 วนัท าการซือ้ขาย)) 
หมายเหต ุ: 
1มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

5.27 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บลจ.ทหารไทย 
แต่งตัง้และดรูายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของ
บลจ.ทหารไทย ได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ พรศจี วรสทุธิพศิิษฎ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ รายละเอียดกองทนุหลกั 
ช่ือกองทนุหลกั : Invesco DB Oil Fund 
ประเภทกองทนุ : Exchange Traded Fund จดทะเบียน
ในนิวยอร์ค (NYSE Arca) 
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นโยบายการลงทนุ :มุ่งเน้นลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าน า้มนัดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของ
ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 
Return TM 
บริษัทจดัการ : Invesco Capital Management LLC  
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน : Wilmington Trust Company 
Bloomberg Code : DBO:US 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 0.75 % ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทานข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วัน ท่ี                                           
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


