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สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ออยล์
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ค่านายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์
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 ผลการดําเนินงาน

13

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ออยล์
(KF-OIL) ตั /งแต่วนั ที1 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที1 31 ตุลาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี /
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ออยล์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที1 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 236.91 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนเท่ากับ 4.8632 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 7.88 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงาน ที1เพิ1มขึ /นร้ อยละ 3.31
ภาวะการลงทุนในช่วงที1ผ่านมา
ในรอบครึ1 งปี บัญชีที1ผ่านมา Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ปรั บตัวลดลงประมาณ 4.80% โดยราคานํา/ มันปรั บตัวลดลงจาก
จุดสูงสุดในช่วงต้ นปี 2565 หลังเหตุการณ์ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซียและยูเครนที1ทําให้ ราคานํ /ามันโลกปรับตัวเพิ1มขึ /น โดยรัสเซียได้ ทํา
สงครามเข้ าไปยึดพืน/ ที1ในยูเครน ทําให้ ทางสหภาพยุโรปและนานาชาติต้องเพิ1มมาตรการควํ1าบาตรต่อรัสเซียเพื1อกดดันการกระทําที1
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ราคานํ /ามันทยอยปรับตัวลดลงมา จากความกังวลเรื1 องเศรษฐกิจโลกจะเข้ าสู่ภาวะถดถอย ซึ1งจะส่งผลกระทบต่อ
ความต้ องการในการใช้ นํา/ มันในปั จจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคานํา/ มันยังสามารถทรงตัวได้ ในระดับสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื1 อง
supply และกําลังการผลิตนํ /ามันที1ยงั ไม่เพียงพอ ประกอบกับการลดกําลังการผลิตของ OPEC ในเดือนพฤศจิกายน และความขัดแย้ ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนที1มีแนวโน้ มจะยืดเยื /อ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ วราคานํ /ามันจะได้ รับผลกระทบจากนโยบายสิ1งแวดล้ อม ที1
ต้ องการลดการใช้ นํ /ามันและสนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาดของทัง/ โจ ไบเดน ยุโรป และทางการจีน
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแน้ วโน้ มการลงทุนคาดว่าราคานํ /ามันดิบจะยังคงสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ โดยหากเศรษฐกิจจีนกลับมาเปิ ดประเทศจะทําให้
ความต้ องการในการใช้ นํ /ามันปรับเพิ1มขึ /น ขณะที1แนวโน้ มสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีท่าทีที1ยืดเยื /อออกไป ประกอบกับภาพ
การผลิต shale oil ที1ยงั กลับมาอย่างช้ าๆ และการลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC จะส่งผลราคานํ /ามันยังสามารถทรงตัวในระดับสูงได้
อย่างไรก็ตาม ความกงัวลเรื1 องเศรษฐกิจโลกจะเข้ าสู่ภาวะถดถอยจะเป็ นแรงกดดันสําคัญต่อราคานํ /ามัน ทังนี
/ / ในระยะยาว ราคานํ /ามัน
จะยังเจอกับแรงกดดันจากนโยบายสนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาดและการลดการใช้ พลังงานจากนํ /ามันของ โจ ไบเดน และนโยบาย
ของยุโรป และจีน
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที1ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง/ นี / บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที1เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ออยล์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 242,346,949.95 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

250,780,666.56
1,900,621.43
997,333.75
5,324.21
11,955,548.84
26,398.87
265,665,893.66
11,127,810.90
17,322,793.30
292,646.04
798.63
7,079.44
28,751,128.31
236,914,765.35

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

487,150,878.15
26,407,210.58
(276,643,323.38)
236,914,765.35

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

4.8632
48,715,087.7282
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ออยล์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

9,598.36
9,598.36
1,377,871.32
41,336.23
206,680.71
25,810.03
77,534.55
1,729,232.84
(1,719,634.48)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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21,932,435.55
(39,899,181.99)
(10,130,477.15)
5,194,616.04
(22,902,607.55)
(24,622,242.03)
(1,439.74)
(24,623,681.77)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ออยล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จานวนเงิน 118,302.09 USD
หน่วยลงทุน
Invesco DB Oil Fund
จานวน 383,610.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 16.6100 USD
รวมเป็ นเงิน 6,371,762.10 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละของ
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี้ย วันครบอายุ
มูลค่าเงิน
สาร
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
ลงทุน

0.300000 เมื่อทวงถาม
0.350000 เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม

DBO
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7,148.48
4,066,708.02

1.62
0.00
1.62

4,497,017.35

1.79
1.79

233,776,076.10 242,209,792.71

96.58
96.58

250,780,666.56

100.00

7,148.48
4,066,708.02

4,497,017.35

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีออยล์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

5,979,802.14

2.52

7,153.22

0.00

1,901,958.30

0.80

4,070,690.62
246,706,810.06

1.72
104.13

242,209,792.71

102.23

4,497,017.35
(10,130,477.15)

1.90
(4.27)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
824,691.77
Rate A
(56,701.90)
FITCH-LONG
Rate AA
(10,898,467.02)
อืนๆ
(5,641,369.70)
ลูกหนี
11,981,947.71
เจ้าหนี
(17,330,671.37)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(292,646.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

236,914,765.35
8

% NAV

0.35
(0.02)
(4.60)
(2.38)
5.06
(7.32)
(0.12)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีออยล์
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซื อขายล่ วงหน้ า ณ 31 ตุลาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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4,461,171.81
11,942,024.82
9,466,128.00
10,382,237.00
9,526,875.00
9,382,250.00
10,587,729.00
36,532,392.00
43,998,200.00
42,659,294.00
60,124,392.00
12,174,720.00
9,524,718.00
19,893,951.00
10,691,900.40

(0.0151)
(0.0057)
0.0121
(0.0239)
(0.0105)
(0.0506)
(0.3920)
(0.8476)
(1.1144)
(1.0646)
(1.0140)
0.0488
0.0119
(0.1585)
0.3481

1 พ.ย. 2565
2 พ.ย. 2565
3 ก.พ. 2566
3 ก.พ. 2566
4 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565
16 ธ.ค. 2565
13 ม.ค. 2566
3 ก.พ. 2566
3 ก.พ. 2566
24 ก.พ. 2566
4 พ.ย. 2565

(35,845.54)
(13,524.02)
28,677.35
(56,701.90)
(24,805.50)
(119,819.50)
(928,779.23)
(2,008,001.89)
(2,640,158.69)
(2,522,271.62)
(2,402,422.13)
115,713.92
28,250.71
(375,480.88)
824,691.77

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีออยล์
ตัง* แต่ วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,377.87

1.0700

41.34

0.0321

206.68

0.1605

-

-

25.81

0.0200

-

-

1,651.70

1.2826

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที7คํานวณ
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีออยล์ / Krungsri Oil Fund
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
บริษทั

จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
(%)
4,631.73 100.00
4,631.73 100.00

UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีออยล์
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 31 ตุลาคม 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KF-OIL

19.90%

-7.88%

-7.88%

8.96%

19.94%

8.63%

-5.19%

นับจากวันเริม
โครงการ
(28 พฤษภาคม 2552)
-5.22%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

37.35%

-3.03%

3.31%

25.81%

30.70%

15.91%

-1.09%

-1.14%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

39.44%

38.98%

40.22%

40.19%

37.82%

33.81%

31.42%

30.19%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

41.14%

40.41%

40.86%

42.08%

39.38%

35.70%

33.21%

31.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึง+ ได้ คํานวณให้ อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ ว
** ผลตอบแทนที+มีอายุเกินหนึ+งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565)

หมายเหตุ:

ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ออยล์

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิI
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา
นายวัชริ นทร์

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิIพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 60.82%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)
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