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กองทุนเปิดเคออยล์
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 สิงหาคม 2552 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund  
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York stock Exchange : 
NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil 
Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC 
 ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดย  
ไม่ถือเป็นการแก้ ไขโครงการและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุน  
ในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ 
โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุน  
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้  
จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)  
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
  สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,710,076,785.96 2,307,674,327.67 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.6984 4.7435 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (442,288,498.63) 933,636,276.57 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.9158) 1.3470 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) (22.03) 39.66 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** (20.03) 43.54 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) และปรับด้วยต้นทุน  

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
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กองทุนเปิดเคออยล์

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเคออยล์(K-OIL)
รอบระยะเวลา1มิถุนายน2561–31พฤษภาคม2562

 
ภาวะตลาด
 ในระหว่างรอบบัญชีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่  
ชะลอตัวลง โดยที่สหรัฐอเมริกามีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP)  
ในไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่ร้อยละ 3.1 และมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงในปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 2.9 โดยที่การจ้างงานในสหรัฐอเมริกายังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการว่างงาน
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2547  
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
ในช่วงครึ่งแรกของรอบบัญชี รวมทั้งหมด 3 ครั้ง และถือเป็นการปรับขึ้นครั้งที่เก้าในรอบ 9 ปี  
ตั้งแต่ปี 2553 ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ถึง 2.50 เมื่อเทียบกับ  
ค่าเฉลี่ยเป้าหมายระยะยาวของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.875 อย่างไรก็ตามธนาคารกลาง  
รวมถึงตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองบนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายหลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลก
เริ่มส่งสัญญาณของการชะลอตัวลงและมีปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน  
ทำให้โดยที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้หยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ต้นปี 2562 
และเปลี่ยนเป็นพิจารณาการปรับลดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 
 ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจญี่ปุ่นโตขึ้นร้อยละ 1.9 และ 0.8 ในปี 2561 ตามลำดับ 
โดยในปี 2562 ยังคงเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยที่หลักๆมาจากการชะลอตัวของ  
ภาคการผลิตและส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี การบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นและ
ยุโรปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ธนาคารกลางยุโรปและ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ  
ภาวะเงินเฟ้อซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ต่อปี หลังจากที่ธนาคารกลาง
ยุโรปได้หยุดมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนไปเมื่อปลายปี 2561 ในช่วงกลางปี 2562 
ธนาคารกลางยุโรปได้กลับมาพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง จากตัวเลขเศรษฐกิจ  
ที่ยังไม่ฟื้นตัว 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งสัญญาณ
ฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากปีก่อนหน้าโดยได้รับผลบวกจากการที่ปริมาณการผลิตน้ำมันของ  
หลายประเทศลดลงจากความวุ่นวายทางการเมืองและการที่เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ต่อเนื่องทำให้มี
ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลให้ปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคา
น้ำมันดิบอ้างอิง WTI มีการเพิ่มขึ้นกว่า 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสี่แรกของปีบัญชีนั้นราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI  
ปรับตัวอยู่ ในกรอบแคบๆ ใช่วง 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอน  
หลายประการ โดยสหรัฐมีการกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้งซึ่งทำให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันสู่
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ตลาดโลกลดลง สวนทางกับการที่ชาติสมาชิกโอเปคได้แถลงว่าจะทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิต 
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการชะลอตัวลงจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  
ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีความต้องการใช้น้ำมันลดลง ทำให้ ในช่วงดังกล่าวราคาน้ำมัน
เคลื่อนไหวไม่มาก อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างมีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลงและ
ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันลดลงไปด้วย โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีการเทขายสินทรัพย์
เสี่ยงออกมาทั่วโลกและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เองก็ปรับลดลงกว่า 30 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลงไปทำระดับต่ำสุดของปีที 42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
แม้ว่าชาติสมาชิกโอเปคจะประกาศความร่วมมือปรับลดระดับกำลังการผลิตลงอีกครั้งก็ตาม 
 เมื่อเข้าสู่ช่วงปี 2562 ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสหรัฐและจีน  
จะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมก็ตาม แต่การที่ธนาคารกลางสหรัฐออกมาแสดงท่าที
ว่าอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อนหรืออาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยได้หากว่ามี
ความจำเป็นก็ทำให้นักลงทุนเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น ราคาสินทรัพย์เสี่ยงมีการขยับขึ้นทั่วโลก 
โดยราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นไปกว่า 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  
ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2562 เนื่องจากปริมาณการผลิคที่ลดลงจากชาติสมาชิกโอเปครวมถึงการ
ที่ความต้องการใช้น้ำมันไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังมีการลด
ลงอย่างต่อเนื่องและยังมีปัจจัยหนุนจากการลดลงของการส่งออกน้ำมันในหลายชาติที่มีปัญหา
การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น อิหร่าน เวเนซุเอลา ทั้งนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีการปรับ
ลดลงอีกครั้งในช่วงเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชี จากการที่เริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่า
เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง ทำให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปิดรอบบัญชีนี้ที่
ระดับ 53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Powershares DB Oil Fund  
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่ง
เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: 
NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid 
Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการ
โดย DB Commodity Services, LLC 
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองทุน K-OILมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
Powershares DB Oil Fundประมาณร้อยละ 97.65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 2.35 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์อื่นๆเพื่อการดำรงสภาพคล่องของกองทุน
และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Powershares DB Oil Fund ประมาณร้อยละ 97.65  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.60 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.35  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0.40 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 105.87  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.90 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  
รอบระยะเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ -22.03% และ -0.05% ตามลำดับ 
ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Powershares DB Oil Fund ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -20.03% และ 1.72% ตามลำดับ  
ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 2.00% และ 1.77% ตามลำดับ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลัก Powershares DB Oil Fund มีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 
1 ปี อยู่ที่ -20.26% ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักดัชนีอ้างอิง มีผลตอบแทนอยู่ที่ -21.14% 
โดยมีค่าความผันผวน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (Fund Volatility) อยู่ที่ 29.07%1 

 
 

1 ข้อมูลจาก Bloomberg 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคออยล์
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552*S 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.84 -0.62 6.20 -8.53 10.41 -42.60 -41.30 7.29 3.47 -18.17 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 2.53 0.70 5.03 -8.04 11.18 -40.74 -41.61 8.99 5.44 -16.57 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

26.13 24.21 28.64 22.58 14.42 23.09 38.68 36.86 20.90 26.97 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด 

28.24 25.51 30.96 23.55 15.20 23.35 41.82 39.93 22.38 29.37 

 
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 10.22 -9.83 -1.78 -22.03 -0.05 -20.44 -9.63 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 11.99 -9.20 -0.36 -20.03 1.72 -18.92 -8.63 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

24.34 22.82 29.72 28.87 25.90 30.69 27.08 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

25.55 22.72 33.84 31.28 28.12 32.97 28.97 
 
** ตัวชี้วัด 
  DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน  

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า 
1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด 566,218.49 93.94% 
2 MORGAN STANLEY & CO INC 36,518.35 6.06%  
 รวม 602,736.84 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,362.24 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 375.36 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 536.22 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 198.44 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 6,472.26 0.33

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 11,338.35 0.54 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 793.68 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,133.83 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 108.00 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 276.50 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 13,650.36 0.65

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคออยล์

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2562
 
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 47,551,622.86 2.78 
 เงินฝาก    47,551,622.86 2.78  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,673,758,099.64 97.88 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน  1,669,811,090.00 97.65 
 ประเทศสิงคโปร์
  เงินฝาก   3,947,009.64 0.23  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (6,792,047.88) (0.40) 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (6,792,047.88) (0.40)  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (4,440,888.66) (0.26)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,710,076,785.96 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):29.98%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  51,498,632.50 3.01 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก  
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

 
    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  44,359,058.96 
2. เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase  N/A Aa3,P-1  3,947,009.64 
  Bank, N.A. 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  3,192,563.90 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคออยล์

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2562
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 10.87 0.00% 12 มิ.ย. 2562 10.87 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 52,043.48 0.00% 12 มิ.ย. 2562 52,043.48 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (39,032.61) 0.00% 12 มิ.ย. 2562 (39,032.61) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 390,065.22 0.02% 12 มิ.ย. 2562 390,065.22 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง 27,739.57 0.00% 12 มิ.ย. 2562 27,739.57 

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas  AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (567,065.22) -0.03% 12 มิ.ย. 2562 (567,065.22) 

 Bank (Thai) Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (30,521.74) 0.00% 19 มิ.ย. 2562 (30,521.74) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 388,389.13 0.02% 19 มิ.ย. 2562 388,389.13 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (438,973.91) -0.03% 26 มิ.ย. 2562 (438,973.91) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,013,791.30) -0.06% 26 มิ.ย. 2562 (1,013,791.30) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,133,452.17) -0.07% 26 มิ.ย. 2562 (1,133,452.17) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (106,717.39) -0.01% 26 มิ.ย. 2562 (106,717.39) 

 Bank Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (507,053.91) -0.03% 26 มิ.ย. 2562 (507,053.91) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (150,092.17) -0.01% 26 มิ.ย. 2562 (150,092.17) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (816,244.35) -0.05% 10 ก.ค. 2562 (816,244.35) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,054,977.42) -0.18% 10 ก.ค. 2562 (3,054,977.42) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (224,390.97) -0.01% 24 ก.ค. 2562 (224,390.97) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 52,298.13 0.00% 24 ก.ค. 2562 52,298.13 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,158,682.26) -0.07% 24 ก.ค. 2562 (1,158,682.26) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 460,685.81 0.03% 7 ส.ค. 2562 460,685.81 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 136,105.81 0.01% 21 ส.ค. 2562 136,105.81 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (16,288.26) 0.00% 21 ส.ค. 2562 (16,288.26) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 41,152.90 0.00% 21 ส.ค. 2562 41,152.90 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (58,647.10) 0.00% 21 ส.ค. 2562 (58,647.10) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,010,612.17 0.06% 9 ก.ย. 2562 1,010,612.17 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคออยล์(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2562
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 263,472.00 0.02% 9 ก.ย. 2562 263,472.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (249,275.89) -0.01% 18 ก.ย. 2562 (249,275.89) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (49,416.30) 0.00% 30 ก.ย. 2562 (49,416.30) 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อ
ท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s

Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด  
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก  
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง  
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง  
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้  
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี   
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคออยล์

 

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนInvescoDBOilFund
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของK-OILกองทุนเปิดเคออยล์
ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

(บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล) 
 
 

No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม
 น้ำหนักการลงทุน

   (%NAV) 
1 Wti Crude Future Mar20 COMMODITY - FUTURE 50.93 
2 United States Treasury Bills 0% BOND - GOV’T/TREASURY 20.48 
3 United States Treasury Bills 0% BOND - GOV’T/TREASURY 11.65 
4 United States Treasury Bills 0% BOND - GOV’T/TREASURY 10.97 
5 Invesco Premier US Government Money Inst MUTUAL FUND - MONEY  3.82 
   MARKET 
6 United States Treasury Bills 0% BOND - GOV’T/TREASURY 1.28 
7 Invesco Treasury Collateral ETF MUTUAL FUND - ETF 0.86  
  รวม  100.00
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคออยล์
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1มถินุายน2561ถงึวนัที่31พฤษภาคม2562

 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ขอ้มลูการลงทนุที่ไมเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทนุในรอบระยะเวลาทีก่ำหนด
 
 ในบางขณะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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กองทุนเปิดเคออยล์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคออยล์

ผู้จัดการกองทุนหลัก
พีรกานต์ ศรีสุข 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อาภา เจตจำรัส 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission) 
 ไม่ม ี

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่มี 



41

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 




