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กองทุนเปิดเค ออยล์ 

สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 - 30 พฤศจิก�ยน 2558

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ออยล์” (K Oil Fund : K-OIL) เพื่อร�ยง�นผล
ก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว ตั้งแต่วันที ่
1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558

 KAsset ขอขอบคุณท่ีท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเร�ถือเป็น                           
ภ�รกิจอันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วน 
บริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงคว�มนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค ออยล์  
(K Oil Fund : K-OIL)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม             
ต่�งประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร จดทะเบียน
เป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 7 สิงห�คม 2552 จำ�นวนเงินทุนของโครงก�ร 10,000 ล้�นบ�ท รอบระยะ
เวล�บัญชี 1 มิถุน�ยน ถึง 31 พฤษภ�คม

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Power Shares 
DB Oil Fund ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของมูลค่�ทรัพย์        
สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีซ้ือข�ยในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New 
York stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบ�ยลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�นำ้�มันดิบ 
West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี 
Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�นำ้�มันดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) กองทุนดังกล่�วบริห�รจัดก�รโดย Invesco PowerShares Capital Management 
LLC
 ทั้งนี้ ห�กกองทุนหลักมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดก�รเห็นว่�ไม่มีนัยสำ�คัญ 
บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่�วเพ่ือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดย        
ไม่ถือเป็นก�รแก้ไขโครงก�รและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทร�บท�งเว็บไซต์ของบริษัทจัดก�ร
 กองทุนอ�จมีก�รลงทุนในประเทศ สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของกองทุน รอจังหวะก�รลงทุน
ในต่�งประเทศรักษ�สภ�พคล่องของกองทุน หรือสำ�หรับก�รอื่นใดอันมีลักษณะทำ�นองเดียวกันนี ้ 
โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอข�ยในประเทศ ได้แก่ เงินฝ�ก ตร�ส�รท�งก�รเงิน และ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (Derivatives) เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�
แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่�ร้อยละ 90 ของมูลค่�เงินลงทุนใน
ต่�งประเทศ อย่�งไรก็ต�ม กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�แฝง (Structured Notes) รวมถึงตร�ส�รหน้ีท่ีมีอันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถ
ลงทุนได้ (non – investment grade) และตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
(Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอ�จมีไว้ซึ่งตร�ส�รหน้ีที่มีอันดับคว�มน่�เช่ือถือตำ่�กว่�ที่
ส�ม�รถลงทุนได้  เฉพ�ะกรณีที่ตร�ส�รหนี้นั้นได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่ส�ม�รถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่�นั้น 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย  ไม่เกิน 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.50 (เรียกเก็บ 0.15)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่เกิน 0.75
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ปัจจุบัน บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะขาเข้าที่อัตราร้อยละ 0.15)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.05

กองทุนเปิดเค ออยล์
มูลค่าขั้นต�่าในการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต�่าในการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต�่าในการขายคืน 5,000.00 บาท 
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า 5,000.00 บาท



  3    

     คว�มเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 18 ธันว�คม 2558

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ออยล์

 ธน�ค�รกรงุเทพ  จำ�กดั  (มห�ชน)  ในฐ�นะผูด้แูลผลประโยชน ์ไดด้แูลก�รจดัก�รกองทนุเปดิเค 

ออยล์ ซึ่งจัดก�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่  

วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร 

จัดก�รกองทุนเปิดเค ออยล์ เหม�ะสมต�มสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ในโครงก�ร 

และภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
    ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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 คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 - 30 พฤศจิก�ยน 2558 

 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Powershares DB Oil Fund  
ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: 
NYSE Arca) มีนโยบ�ยลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�นำ้�มันดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid   
Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อน
ก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�นำ้�มันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่�ว
บริห�รจัดก�รโดย DB Commodity Services, LLC
 ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 กองทุน K-OIL มีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
Powershares DB Oil Fund ประม�ณร้อยละ 97.85 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 
2.15 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินฝ�กธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�
 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน Powershares DB Oil Fund ประม�ณร้อยละ 97.85 ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิก�ยน 2558 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ 98.94 
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภ�คม 2558 ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�ก
และตร�ส�รหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ 
2.15  ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ 1.06 ณ วันที่ 29 
พฤษภ�คม 2558 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อย
ละ 92.04 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 เทียบกับสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ 99.97 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภ�คม 2558

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล� 1 ปี และผลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนินง�นดำ�เนินง�นรอบระยะเวล� 3 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 อยู่ที่ -46.64% และ 
-56.20% ต�มลำ�ดับ  ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง Powershares DB Oil Fund ซึ่งแปลงเป็นค่�เงินสกุล
ไทยบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ/บ�ทระหว่�งธน�ค�ร ต�มประก�ศ 
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ของธน�ค�รแห่งประเทศไทยว่�ด้วยอัตร�แลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยของธน�ค�รพ�ณิชย์มีผล
ตอบแทนอยู่ที่ -45.60% และ -56.64% ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนิน
ง�นในรอบระยะเวล� 1 ปีตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง 1.04% และสูงกว่�ดัชนีอ้�งอิง 0.44% สำ�หรับ
รอบระยะเวล� 3 ปีในช่วงที่ผ่�นม�

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล� 1 ปี และ 3 ปี ณ วันที่ 30 
พฤศจิก�ยน 2558 อยู่ที่ -47.59% และ -58.74% ต�มลำ�ดับ  ขณะที่ดัชนีอ้�งอิงของกองทุน
หลัก ดัชนีอ้�งอิง Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil 
Excess Return มีผลตอบแทนอยู่ที่ -17.74% และ -45.14% ต�มลำ�ดับ โดยมีคว�มผันผวน
ของผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 อยู่ที่ 33.94% ต่อปี1
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        ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ออยล์
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558

  ผลก�รดำ�เนินง�น  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
      กองทุน  

 กองทุนเปิดเค ออยล์ -9.41% -27.49% -46.14% -55.79% -56.76%

 เกณฑ์ม�ตรฐ�น* -9.88% -28.34% -44.48% -54.38% -55.13%

* ต�มหลักเกณฑ์สม�คม โดยใช้วิธีเชื่อมต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 8 กรกฎ�คม 2553 ใช้ Deutsche Bank  
 Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎ�คม 
 2553  เป็นต้นม�ใช้ Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil  
 Excess Return และปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน  
      
** เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัด 
 ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
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 กองทุนเปิดเค ออยล์
 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน    
   ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558    

      บ�ท  
  สินทรัพย์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 3,683,265,145.44
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 เท่�กับ 5,498,223,498.29)
เงินฝ�กธน�ค�ร 210,990,070.05
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน 
 ดอกเบี้ยค้�งรับ 438,680.45
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 8,428.79
รวมสินทรัพย์ 3,894,702,324.73
  หนี้สิน  
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ 71,759,812.70
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 21,958,635.29
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 32,879.53
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 2,064,362.22
หนี้สินอื่น  56,028.09
เจ้�หนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ส�รต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ 34,443,644.07
รวมหนี้สิน  130,315,361.90
สินทรัพย์สุทธิ 3,764,386,962.83
  สินทรัพย์สุทธิ     
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 878,638,377.2420 หน่วย 8,786,383,772.42
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท 
กำ�ไรสะสม   
  ยังไม่ได้จัดสรร (1,468,095,489.70)
  บัญชีปรับสมดุล  (3,553,901,319.89)
สินทรัพย์สุทธิ  3,764,386,962.83

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)  4.2843
 (ปี 2558 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 878,638,377.2420 หน่วย)
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 กองทุนเปิดเค ออยล์
                          งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน   
                                   ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุน       
    จำ�นวนหน่วย  มูลค่�ยุติธรรม มูลค่�ยุติธรรม อัตร�ส่วน
         ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท               % 

หน่วยลงทุน         

  หน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศ

   ประเภทกองทุนผสม     

    INVESCO   

     POWERSHARES 

     CAPITAL MANAGEMENT LLC

      Powershares DB OIL 9,813,790.00  102,652,243.40 3,683,265,145.44  100.00

      (ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 ร�ค�ทุน 166,815,993.99  

         ดอลล�ร์สหรัฐ, 5,498,223,498.29 บ�ท) 

รวมหน่วยลงทุน     3,683,265,145.44   100.00 

รวมเงินลงทุน       3,683,265,145.44     100.00  

  (ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 : ร�ค�ทุน 5,498,223,498.29 บ�ท)
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กองทุนเปิดเค ออยล์  
 งบกำ�ไรข�ดทุน 
      สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558  

      บ�ท  
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 480,616.95
 ร�ยได้อื่น  2,637,192.91
  รวมร�ยได้  3,117,809.86
ค่�ใช้จ่�ย 
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 10,048,747.97
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 703,412.38
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 1,004,874.75
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 55,000.54
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 198,014.84
  รวมค่�ใช้จ่�ย 12,010,050.48
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 8,892,240.62
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น    
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 22,799,126.94
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 299,931,749.15
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง (236,473,820.00)
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง 50,429,363.47
  รวมร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น 136,686,419.56
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (135,609,840.56)
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (1,182,798,442.46)
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  (1,318,408,283.02)
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (1,190,614,104.08)
กำ�ไรสะสมต้นงวด  (277,481,385.62)
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (1,190,614,104.08)
กำ�ไรสะสมปล�ยงวด  (1,468,095,489.70)
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 ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ 
                กองทุนเปิดเค ออยล์  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน        
      มูลค่�ต�ม % NAV
      ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  187,668,788.61  4.99
  เงินฝ�ก    187,668,788.61  4.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ  3,707,025,107.33  98.48
 ประเทศสหรัฐอเมริก� 
   หน่วยลงทุน  3,683,265,145.44  97.85
  เงินฝ�ก  23,759,961.89  0.63
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�  (34,443,644.07)  (0.91)
 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน   (34,443,644.07)  (0.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น   (95,863,289.04)  (2.55)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ     3,764,386,962.83  บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) :  0.09 
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     

         กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ 0.00 0.00
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  211,428,750.50 5.62
     ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน    
(ค)  ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00
     ที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง)  ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่� 0.00 0.00
 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade) หรือ    
 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ    
(จ)  ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศสำ�นักง�น ก.ล.ต. 0.00 0.00
 ที่สน.24/2552   
 

 ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
  หรือ ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว        
    วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
ประเภท  ผู้ออก กำ�หนด     คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ  หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
    ของตร�ส�ร  ของผู้ออก/คำ้�ประกัน     

1. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ N/A AA(tha),F1+(tha) 164,630,957.15

2. เงินฝ�กธน�ค�ร The Bank of New N/A A1,P-1 23,759,961.89

    York Mellon SA/NV  

3. เงินฝ�กธน�ค�ร ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ N/A A2,P-1 529,478.67

4. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย N/A AA(tha),F1+(tha) 22,508,352.79 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับ
กลุ่มตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
  
 ประเภทสัญญ� คู่สัญญ�    อันดับ วัตถุประสงค์ มูลค่�ต�ม  %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
   คว�มน่�เชื่อถือ   ร�ค�ตล�ด     NAV   กำ�หนด   (net gain/loss)
   ของผู้ออก   

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน      
  

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 4,028,844.83 0.11% 20 ม.ค. 2559 4,028,844.83

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (590,431.03) -0.02% 27 ม.ค. 2559 (590,431.03)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (3,063,766.38) -0.08% 27 ม.ค. 2559 (3,063,766.38)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,107,747.93) -0.03% 27 ม.ค. 2559 (1,107,747.93)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,274,831.03) -0.03% 27 ม.ค. 2559 (1,274,831.03)

  Bank (Thai) Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (911,637.93) -0.02% 8 ก.พ. 2559 (911,637.93)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (641,237.93) -0.02% 8 ก.พ. 2559 (641,237.93)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 2,310,491.21 0.06% 10 ก.พ. 2559 2,310,491.21

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (450,272.41) -0.01% 10 ก.พ. 2559 (450,272.41)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (621,296.55) -0.02% 17 ก.พ. 2559 (621,296.55)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (11,755,227.59) -0.31% 17 ก.พ. 2559 (11,755,227.59)

  Bank (Thai) Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (166,496.55) 0.00% 17 ก.พ. 2559 (166,496.55)

  Bank (Thai) Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (6,448,583.62) -0.17% 24 ก.พ. 2559 (6,448,583.62)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,810,356.90) -0.05% 24 ก.พ. 2559 (1,810,356.90)

  Bank (Thai) Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 648,960.00 0.02% 29 ก.พ. 2559 648,960.00

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas  AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 176,000.00 0.00% 29 ก.พ. 2559 176,000.00

  Bank (Thai) Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 331,765.22 0.01% 2 มี.ค. 2559 331,765.22

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 127,941.30 0.00% 2 มี.ค. 2559 127,941.30
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง 2,409,175.54 0.06% 7 มี.ค. 2559 2,409,175.54

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (5,172,516.74) -0.14% 7 มี.ค. 2559 (5,172,516.74)

   Bank Plc. 

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (291,684.78) -0.01% 9 มี.ค. 2559 (291,684.78)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,901,363.48) -0.05% 16 มี.ค. 2559 (1,901,363.48)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,025,654.35) -0.03% 16 มี.ค. 2559 (1,025,654.35)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (391,669.57) -0.01% 16 มี.ค. 2559 (391,669.57)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (6,741,630.00) -0.18% 23 มี.ค. 2559 (6,741,630.00)

  Bank Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (4,843.48) 0.00% 25 เม.ย. 2559 (4,843.48)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (106,573.92) 0.00% 25 เม.ย. 2559 (106,573.92)

  Bank (Thai) Plc. 

    

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)
  
 ประเภทสัญญ� คู่สัญญ�    อันดับ วัตถุประสงค์ มูลค่�ต�ม  %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
   คว�มน่�เชื่อถือ   ร�ค�ตล�ด     NAV   กำ�หนด   (net gain/loss)
   ของผู้ออก   

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน      
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 คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ       
คว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่   
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�หนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่� 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม 
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�       
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย ซึ่ง
กำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เช่ือถือที่มีคว�มเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย อย่�งไรก็ดี ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB (tha)
‘BBB’     แสดงถงึระดบัคว�มน่�เชือ่ถอืขัน้ป�นกล�งเม่ือเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตร�ส�รอ่ืนในประเทศไทย 
อย่�งไรก็ดี มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้
ม�กกว่�ตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล เครื่องหม�ย “+” หรือ “-”  
อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถ�นะย่อย 
โดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีก�รระบุสัญลักษณ์ต่อท้�ย   
ดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เช่ือถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีตำ่�กว่� “CCC(tha)” 
สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว 
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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์ดังนี้ 

P-1 
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น มีสถ�นะคุณภ�พ       
ด้�นเครดิตที่ดีม�ก ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถที่แข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2 
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น มีสถ�นะคุณภ�พ      
ด้�นเครดิตที่ดี และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นในเวล�ที่
เหม�ะสม

P-3 
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พ   
ด้�นเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีคว�มส�ม�รถที่เพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP 
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ “Not Prime” สำ�หรับเงินฝ�กนั้น มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Aaa มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก Moody’s
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Aa แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ A อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อ
ถือสูงกว่� อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Baa มีคว�มปลอดภัยพอสมควร อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ Ba มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่� อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รเงิน และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ B มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ ก�รเงิน 
และเศรษฐกิจในท�งลบ มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก Aa ถึง C อ�จมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้�ย เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558 

 
 อันดับ  ชื่อ ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (USD) ค่�น�ยหน้� 
  

 1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  590,780.45   100.00%

     จำ�กัด (มห�ชน) 

    รวม               590,780.45  100.00%
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 แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558

 
 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน  ร้อยละของ 
 (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท)  มูลค่�
          ทรัพย์สินสุทธิ
  

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 10,048.75 0.27

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 703.41 0.02

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 1,004.87 0.03

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน (Advisory Fee)                ไม่มี   ไม่มี 

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย ไม่มี   ไม่มี

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย ไม่มี   ไม่มี

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก               

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 253.02 0.01

 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 12,010.05 0.33

* ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว  
**  ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 
 

 ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ออยล ์
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  
  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com  
หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)

       ไม่มี

     






