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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ 
(KF-OIL) ตั /งแต่วนัที1 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที1 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี / 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที1 31 ตลุาคม 2565 เท่ากบั 236.91 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
ลงทุนเท่ากับ 4.8632 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 7.88 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงาน ที1เพิ1มขึ /นร้อยละ 3.31 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ในรอบครึ1งปีบัญชีที1ผ่านมา Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 4.80% โดยราคานํ /ามันปรับตัวลดลงจาก
จุดสงูสดุในช่วงต้นปี 2565 หลงัเหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยเูครนที1ทําให้ราคานํ /ามนัโลกปรับตวัเพิ1มขึ /น โดยรัสเซียได้ทํา
สงครามเข้าไปยึดพื /นที1ในยูเครน ทําให้ทางสหภาพยุโรปและนานาชาติต้องเพิ1มมาตรการควํ1าบาตรต่อรัสเซียเพื1อกดดนัการกระทําที1
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ราคานํ /ามนัทยอยปรับตวัลดลงมา จากความกังวลเรื1องเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ1งจะส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการในการใช้นํ /ามันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคานํ /ามันยังสามารถทรงตัวได้ในระดับสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื1อง 
supply และกําลงัการผลิตนํ /ามนัที1ยงัไม่เพียงพอ ประกอบกับการลดกําลงัการผลิตของ OPEC ในเดือนพฤศจิกายน และความขดัแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยเูครนที1มีแนวโน้มจะยืดเยื /อ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้วราคานํ /ามนัจะได้รับผลกระทบจากนโยบายสิ1งแวดล้อม ที1
ต้องการลดการใช้นํ /ามนัและสนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาดของทั /ง โจ ไบเดน ยโุรป และทางการจีน 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแน้วโน้มการลงทุนคาดว่าราคานํ /ามันดิบจะยงัคงสามารถทรงตวัอยู่ในระดับสงูได้ โดยหากเศรษฐกิจจีนกลับมาเปิดประเทศจะทําให้
ความต้องการในการใช้นํ /ามนัปรับเพิ1มขึ /น ขณะที1แนวโน้มสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครนยงัคงมีท่าทีที1ยืดเยื /อออกไป ประกอบกบัภาพ
การผลิต shale oil ที1ยงักลบัมาอย่างช้าๆ และการลดกําลงัการผลิตของกลุ่ม OPEC จะส่งผลราคานํ /ามนัยงัสามารถทรงตวัในระดบัสงูได้ 
อย่างไรก็ตาม ความกงวัลเรื1องเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจะเป็นแรงกดดนัสําคญัต่อราคานํ /ามนั ทั /งนี / ในระยะยาว ราคานํ /ามนั
จะยงัเจอกับแรงกดดนัจากนโยบายสนบัสนุนการใช้พลงังานสะอาดและการลดการใช้พลงังานจากนํ /ามนัของ โจ ไบเดน และนโยบาย
ของยโุรป และจีน 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั /งนี / บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที1เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 242,346,949.95  บาท) 250,780,666.56        
เงินฝากธนาคาร 1,900,621.43            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 997,333.75                
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 5,324.21                    
จากการขายเงินลงทุน 11,955,548.84          
จากการขายหน่วยลงทุน 26,398.87                  

รวมสินทรัพย์ 265,665,893.66        
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 11,127,810.90          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 17,322,793.30          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 292,646.04                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 798.63                       
หน้ีสินอ่ืน 7,079.44                    
รวมหน้ีสิน 28,751,128.31          
สินทรัพยสุ์ทธิ 236,914,765.35        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 487,150,878.15        
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 26,407,210.58          
บญัชีปรับสมดุล  (276,643,323.38)
สินทรัพยสุ์ทธิ 236,914,765.35        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 4.8632                       
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 48,715,087.7282      

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 9,598.36                  

รวมรายได้ 9,598.36                  
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,377,871.32           
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 41,336.23                
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 206,680.71              
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 25,810.03                
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 77,534.55                

รวมค่าใชจ่้าย 1,729,232.84           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,719,634.48)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 21,932,435.55         
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (39,899,181.99)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (10,130,477.15)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 5,194,616.04           

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (22,902,607.55)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (24,622,242.03)

หกั ภาษีเงินได้  (1,439.74)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (24,623,681.77)

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.62
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.300000 เม่ือทวงถาม 7,148.48 7,148.48 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวงถาม 4,066,708.02 4,066,708.02 1.62
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.79
                              บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์ เม่ือทวงถาม 4,497,017.35 4,497,017.35 1.79
                              จ  านวนเงิน 118,302.09 USD
หน่วยลงทุน 96.58
                              Invesco DB Oil Fund DBO 233,776,076.10 242,209,792.71 96.58
                              จ  านวน 383,610.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  16.6100 USD
                              รวมเป็นเงิน 6,371,762.10 USD

250,780,666.56 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 5,979,802.14 2.52

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 7,153.22 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,901,958.30 0.80

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 4,070,690.62 1.72

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 246,706,810.06 104.13

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 242,209,792.71 102.23

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 4,497,017.35 1.90

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (10,130,477.15)  (4.27)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 824,691.77 0.35

             Rate A  (56,701.90)  (0.02)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (10,898,467.02)  (4.60)

อนืๆ  (5,641,369.70)  (2.38)

     ลูกหนี 11,981,947.71 5.06

     เจา้หนี  (17,330,671.37)  (7.32)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (292,646.04)  (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 236,914,765.35 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 4,461,171.81  (0.0151) 1 พ.ย. 2565  (35,845.54)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 11,942,024.82  (0.0057) 2 พ.ย. 2565  (13,524.02)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 9,466,128.00 0.0121 3 ก.พ. 2566 28,677.35

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 10,382,237.00  (0.0239) 3 ก.พ. 2566  (56,701.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 9,526,875.00  (0.0105) 4 พ.ย. 2565  (24,805.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 9,382,250.00  (0.0506) 4 พ.ย. 2565  (119,819.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 10,587,729.00  (0.3920) 4 พ.ย. 2565  (928,779.23)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 36,532,392.00  (0.8476) 4 พ.ย. 2565  (2,008,001.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 43,998,200.00  (1.1144) 25 พ.ย. 2565  (2,640,158.69)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 42,659,294.00  (1.0646) 16 ธ.ค. 2565  (2,522,271.62)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,124,392.00  (1.0140) 13 ม.ค. 2566  (2,402,422.13)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 12,174,720.00 0.0488 3 ก.พ. 2566 115,713.92

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 9,524,718.00 0.0119 3 ก.พ. 2566 28,250.71

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 19,893,951.00  (0.1585) 24 ก.พ. 2566  (375,480.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 10,691,900.40 0.3481 4 พ.ย. 2565 824,691.77

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,377.87 1.0700

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 41.34 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 206.68 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 25.81 0.0200

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 1,651.70 1.2826

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ตั *งแต่วันที� 1 พฤษภาคม 2565 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 4,631.73 100.00
รวม / Total 4,631.73 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ / Krungsri Oil Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2565

บริษทั
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ 
 

 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชี 	วดั (Benchmark) คือ ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ+งได้คํานวณให้อยู่ในรูปเงินสกลุบาทแล้ว 

**   ผลตอบแทนที+มีอายเุกินหนึ+งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 	 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(28 พฤษภาคม 2552) 

KF-OIL 19.90% -7.88% -7.88% 8.96% 19.94% 8.63% -5.19% -5.22% 

ดชันีชี 	วดั (Benchmark)* 37.35% -3.03% 3.31% 25.81% 30.70% 15.91% -1.09% -1.14% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 39.44% 38.98% 40.22% 40.19% 37.82% 33.81% 31.42% 30.19% 

ความผนัผวนของดชันีชี 	วดั 41.14% 40.41% 40.86% 42.08% 39.38% 35.70% 33.21% 31.80% 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที� 31 ตุลาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565 

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิI พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิI อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 60.82% 
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/09/2022) 
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