Complex Fund

SCBOIL
SCB Oil Fund

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์

ข้อมูลสำคัญกองทุน SCBOIL
นโยบำยกำรลงทุน

Complex Fund

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PowerShares DB Oil Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV บริหารจัดการโดย DB Commodity Services ซึ่งเป็น
กองทุนรวมอีทเี อฟทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค โดยมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI
Master Fund- PowerShares DB Oil Fund
❖ บริหารจัดการโดย DB Commodity Services ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ค โดยมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ WTI

นโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยน

กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ลงทุนในต่างประเทศ

ระดับควำมเสี่ยง

ระดับ 8 – กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

กำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันท้าการซือ
้ ขายหน่วยลงทุน เริ่มตั้งแต่เปิดท้าการ – 15.30 น.
(สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00น.)
ระยะเวลารับเงินค่าขาย สับเปลี่ยน: T+3 / ขายคืน T+4
มูลค่าขั้นต่า้ ซือ
้ ครั้งแรก 5,000 บาท มูลค่าขั้นต่า้ ซือ
้ ครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่า้ ในการขาย 1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

รำยละเอียดกองทุน SCBOIL
จุดเด่นของกองทุน
• เพิ่มโอกาสการลงทุน โดยลงทุนในรูปสกุลเงิน
บาท แต่สามารถได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
การลงทุนในน้้ามันดิบ West Texas
Intermediate (WTI) ที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ
• บริหารจัดการกองทุนโดยบริษท
ั จัดการชั้นน้า
ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผู้จัดการ
กองทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนอย่างยาวนาน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

Complex Fund
ข้อมูลของกองทุนหลัก
PowerShares DB Oil

นโยบำยกำรลงทุน
เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้้ามันดิบ
West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess
Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลีย
่ นแปลง
ของมูลค่าน้้ามันดิบ West Texas Intermediate
(WTI)

รำยละเอียดกองทุน SCBOIL
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลให้
กองทุนมีควำมซับซ้อน

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
และควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับสินค้ำโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้้ามันใน
ตลาดโลกที่อาจจะเพิม
่ ขึ้นหรือลดลง ส่งผล
กระทบต่อกองทุน

เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาน้้ามัน WTI ซึ่ง
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
อาจมีการเคลื่อนไหวที่ตา่ งจากราคาปัจจุบัน
(spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนใน oil
futures อาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของราคา
ดัชนีน้ามัน WTI ที่เห็นในแต่ละวัน เป็นต้น

• ควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สัญญำในกำรทำ

ธุรกรรมไม่สำมำรถทำตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้

ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากทีค
่ ู่สัญญาในการท้าธุรกรรม
มีผลการด้าเนินงาน และฐานะการเงินที่ดอ
้ ยลงจึง
ขาดสภาพคล่องทีจ
่ ะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
• ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของ
หลักทรัพย์
ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ถือครองอยูใ่ นราคาที่
เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจาก
โอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจ้ากัด
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Complex Fund

Department Topic Date (Tahoma 10pt)

Complex Fund
ตัวอย่ำงควำมเคลื่อนไหวของรำคำที่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับรำคำปัจจุบน
ั ของสินค้ำโภคภัณฑ์

Return

CLH8 Comdty
USCRWTIC Index
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CLH8 Commodity คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาน้้ามันดิบ WTI ที่จะครบก้าหนดในเดือนมีนาคม 2018
USCRWTIC Index คือ ดัชนีราคาน้้ามันดิบ WTI ที่ซื้อขายกันทันที (Spot Price)
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Topic Date (Tahoma
10pt)
ข้อDepartment
มูล ณ วันที่ 31/12/2014
ถึง 29/12/2017

ค่ำธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBOIL
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี

Complex Fund

ตำมที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT))
ไม่เกินร้อยละ 2.675 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.501295 ต่อปี)

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี

ไม่เกินร้อยละ 0.107 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.0428 ต่อปี)

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ค่ำธรรมเนียมอื่น

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย
ค่ำธรรมเนียมขำย
ค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
•สับเปลี่ยนเข้ำ
•สับเปลี่ยนออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ เมื่อมีกำรสั่งซื้อขำย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตำมที่จ่ำยจริง

ตำมที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT))
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.535)
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.535)
ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.10)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
ข้อมูลและควำมเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ เป็นเพียงควำมเห็นเบือ
้ งต้น มิใช่คำมั่น
สัญญำหรือกำรรับประกันผลตอบแทนแต่อย่ำงใด และจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทรำบเกี่ยวกับกองทุนนี้เท่ำนั้น
ข้อมูลบำงส่วนในเอกสำรฉบับนี้ได้อ้ำงอิงจำกแหล่งที่มำที่เชื่อถือได้ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่ำว เนื่องจำกข้อมูลอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก
่ บ
ั ช่วงเวลำของข้อมูลที่ใช้อ้ำงอิง
เอกสำรฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษท
ั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรห้ำมลอกเลียนข้อมูล
ในเอกสำรฉบับนี้ หรือห้ำมแจกจ่ำย ห้ำมสำเนำ หรือห้ำมกระทำกำรอื่นใดที่ทำให้สำระสำคัญ
ของเอกสำรฉบับนี้เปลี่ยนไปจำกเดิมโดยไม่ได้รับอนุญำต
เอกสำรฉบับนี้ไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือรับรองจำกหน่วยงำนทำงกำรใด ๆ ทั้งสิ้น กำร
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องทำด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ๆ
เกี่ยวกับเอกสำรฉบับนี้กรุณำสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถำมรำยละเอียดเพิม
่ เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
หรือ บลจ.ไทยพำณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
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คำเตือน
กำรลงทุนหรือใช้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำม
ซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนหรือใช้บริกำรผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทั่วไป
กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้ำงอิง มี
ควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในปัจจัยอ้ำงอิงโดยตรง จึงอำจทำให้รำคำของผลิตภัณฑ์ใน
ตลำดทุนดังกล่ำวมีควำมผันผวนแตกต่ำงจำกรำคำของปัจจัยอ้ำงอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่มีปัจจัยอ้ำงอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนโดย
อ้ำงอิงกับปัจจัยอ้ำงอิงดังกล่ำว)
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงที่เกีย
่ วข้องก่อน
ตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนมีควำมจำเป็นในกำรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำกำรลงทุน
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