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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL) ตั .งแต่วนัที0 
1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที0 30 เมษายน 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ มีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที0 30 เมษายน 2558 เท่ากบั 578.44 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยลงทนุเทา่กบั 5.3577 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 45.46 ลดลงมากกวา่เกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที0ลดลงร้อยละ 43.03 

ภาวะการลงทนุในช่วงที0ผา่นมา 

ในช่วงระยะเวลาหนึ0งปีที0ผา่นมาตั .งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2557 ถึงสิ .นเดือนเมษายน 2558 ราคานํ .ามนัดิบ West Texas Intermediate 
(WTI) ในสกลุเงินบาท ได้ปรับตวัลดลง 1,247.41 บาท จากเดิมที0 3,216.93 บาท ตอ่บาร์เรล หรือ -38.78% โดยปิดที0 1,969.52 บาท 
ณ สิ .นเดือนเมษายน 2558  จากการที0 OPEC ออกมาเน้นยํ .าปริมาณการผลติที0ไมไ่ด้ลดลงไปดงัที0ตลาดคาดหวงัทําให้เกิดความกงัวล
ของตลาดตอ่สภาวะอปุทานเออ่ล้นโลกขึ .นมาแทนและได้สะท้อนออกมาในรูปของราคาที0ลดลงมาเรื0อยๆ โดยตลอด โดยกลุม่ OPEC 
มีจดุประสงค์ที0ต้องการขจดัคูแ่ขง่ในภมูิภาคอื0นๆ ที0มีต้นทนุที0สงูกวา่ โดยเฉพาะกลุม่ผู้ผลติ Shale gas และต้องการที0จะเพิ0มสว่นแบ่ง
ตลาดของตน ปัจจบุนัอปุทานนํ .ามนั OPEC เพิ0มขึ .นสู ่30.63 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในเดือนมีนาคม 2558 

สว่นกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ในสกลุเงินบาท ได้ปรับตวัลดลงจาก 916.02 บาท หรือ -45.27% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
โดยปิดที0 501.38 บาท ณ สิ .นเดือนเมษายน 2558 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุนในกองทุนนํ .ามัน บริษัทฯ มองว่า ในระยะสั .นราคานํ .ามันดิบมีแนวโน้มที0จะกลับมาถูกกําหนดด้วย
ปัจจยัพื .นฐานวา่ด้วยเรื0องของอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกมากขึ .นเรื0อยๆ จากสภาวการณ์ความตึงเครียดบนเวทีโลกที0ลดลงและ
ทําให้ risk premium ที0เคยเป็นแรงผลกัดนัราคาให้อยู่ในระดบัสงูมาโดยตลอด โดยในช่วงครึ0งปีแรกของปีนี .ได้ลดน้อยถอยลงไป
เรื0อยๆ ในขณะที0ทาง OPEC กลบัไมไ่ด้ลดปริมาณการผลติ  สง่ผลให้ราคานํ .ามนัดิบโลกมีการปรับตวัลดลงอยา่งมาก  

สว่นในระยะยาวแล้วนั .น บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเดิมที0ว่าราคานํ .ามนัยงัคงต้องปรับตวัลดลงอีกตามกลไกตลาดเพื0อให้สอดคล้องกบั
จุดดุลยภาพใหม่ท่ามกลางการก้าวเข้าสู่สภาวะอุปทานของพลงังานในสหรัฐที0น่าจะมีปริมาณที0เพิ0มขึ .นเรื0อยๆจากนวตักรรมของ 
Shale Gas ในระยะกลางถึงในระยะยาว 

 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที0ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที0เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล ์ 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที@ 30 เมษายน 2558 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล ์ซึ@ งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที@ 30 เมษายน 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี@ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทาง
การเงินที@สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที@สาํคญั และหมายเหตุเรื@องอื@นๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที@ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี@ยวกบัการควบคุมภายในที@ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื@อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที@ปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที@ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ@ งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพื@อให้ไดค้วามเชื@อมั@นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที@ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื@อใหไ้ดม้าซึ@งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี@ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบที@เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ@งรวมถึงการประเมินความเสี@ยงจากการแสดงขอ้มูลที@ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี@ยงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที@เกี@ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที@ควรของกองทุน เพื@อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบที@เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื@อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที@ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที@จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื@อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที@ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื@อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

งบดุล

ณ วนัที� 30 เมษายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 714,752,845.26 บาท 

ในปี 2558 และ 95,566,787.33 บาท ในปี 2557) 3, 8, 9 584,956,761.88         105,637,434.68         

เงินฝากธนาคาร 6 17,244,642.56           2,047,089.81             

ลูกหนี-

จากดอกเบี-ย 36,671.45                  4,266.00                    

จากการขายเงินลงทุน 9 13,109,913.50           1,314,095.27             

จากการขายหน่วยลงทุน -                             20,000.00                  

รวมสินทรัพย์ 615,347,989.39         109,022,885.76         

หนี- สิน

เจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 36,088,038.03           2,294,424.52             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 668,044.80                176,186.39                

หนี- สินอื8น 150,343.59                4,798.08                    

รวมหนี- สิน 36,906,426.42           2,475,408.99             

สินทรัพยสุ์ทธิ 578,441,562.97         106,547,476.77         

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,079,627,805.92      108,457,992.41         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (454,915,508.49)       (110,146,950.65)       

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 4 (46,270,734.46)         108,236,435.01         

สินทรัพยสุ์ทธิ 578,441,562.97         106,547,476.77         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 5.3577                       9.8238                       

จาํนวนหน่วยลงทุนที8จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 107,962,780.5922     10,845,799.2406       

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 280,924.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 9,261,783.36     1.58

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวม ETF

จดทะเบียนซื<อขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา
PowerShares DB Oil Fund * 1,150,310                                   575,694,978.52 98.42

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 714,752,845.26 บาท) 584,956,761.88 100.00

* PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสญัญาซื<อขายล่วงหนา้นํ<ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพื�อให้ไดรั้บผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield

Crude Oil Excess Return ซึ�งเป็นดชันีที�มุ่งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของมูลค่านํ<ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 เมษายน 2557

ร้อยละของ
ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวม ETF

จดทะเบียนซื&อขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา
PowerShares DB Oil Fund * 114,710              105,637,434.68    100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 95,566,787.33 บาท) 105,637,434.68    100.00

* PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายการลงทุนในสญัญาซื&อขายล่วงหนา้นํ& ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)

เพื�อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield

Crude Oil Excess Return ซึ�งเป็นดชันีที�มุ่งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของมูลค่านํ& ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี&
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หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี�ย 67,869.19                 21,971.34                 

รวมรายได้ 67,869.19                 21,971.34                 

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 3,103,479.81            1,802,999.42            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 108,621.99               63,105.09                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 465,522.07               270,449.96               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 50,000.00                 51,000.00                 

รวมค่าใชจ่้าย 3,727,623.87            2,187,554.47            

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,659,754.68)          (2,165,583.13)          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (20,189,217.05)        13,377,022.37          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (139,866,730.73)      6,948,258.46            

รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลี8ยนเงินตราต่างประเทศ 9,208,532.99            20,554,407.41          

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ�นและที8ยงัไม่เกิดขึ�น (150,847,414.79)      40,879,688.24          

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (154,507,169.47)      38,714,105.11          

บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี�               
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

2558 2557

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (3,659,754.68)          (2,165,583.13)          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (20,189,217.05)        13,377,022.37          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (139,866,730.73)      6,948,258.46            

รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลี8ยนเงินตราต่างประเทศ 9,208,532.99            20,554,407.41          

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (154,507,169.47)      38,714,105.11          

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 893,784,373.07        68,747,374.75          

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื�อคืนในระหวา่งปี (267,383,117.40)      (271,139,762.04)      

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)สุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 626,401,255.67        (202,392,387.29)      

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 471,894,086.20        (163,678,282.18)      

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 106,547,476.77        270,225,758.95        

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 578,441,562.97        106,547,476.77        

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 10,845,799.2406      32,946,578.1550      

บวก : หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 145,859,194.7210    7,424,973.2483        

หกั  :  หน่วยลงทุนที8รับซื�อคืนในระหวา่งปี (48,742,213.3694)    (29,525,752.1627)    

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 107,962,780.5922    10,845,799.2406      

บาท

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี�               
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2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (154,507,169.47)      38,714,105.11          

ปรับกระทบการเพิ8มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุน (724,311,283.00)      (31,121,841.14)        

การขายเงินลงทุน 94,144,541.01          233,901,026.00        

การ(เพิ8มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากดอกเบี�ย (32,405.45)                28,667.39                 

การ(เพิ8มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน (11,795,818.23)        583,515.77               

การลดลงในลูกหนี�จากการขายหน่วยลงทุน 20,000.00                 49,500.00                 

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 33,793,613.51          (362,527.61)             

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 491,858.41               (174,538.82)             

การเพิ8มขึ�น(ลดลง)ในหนี� สินอื8น 145,545.51               (7,498.39)                  

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 20,189,217.05          (13,377,022.37)        

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 139,866,730.73        (6,948,258.46)          

รายการกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลี8ยนเงินตราต่างประเทศ (9,208,532.99)          (20,554,407.41)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (611,203,702.92)      200,730,720.07        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 893,784,373.07        68,747,374.75          

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (267,383,117.40)      (271,139,762.04)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 626,401,255.67        (202,392,387.29)      

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 15,197,552.75          (1,661,667.22)          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 2,047,089.81            3,708,757.03            

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 17,244,642.56          2,047,089.81            

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี�               
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2558 2557 2556 2555 2554 2553****
ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ$มแรก -           -           -           -           -           10.0000       
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 9.8238         8.2019         10.1445       11.3425       10.9687       -           
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน *

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.1210)        (0.0865)        (0.2249)        (1.0704)        (0.0749)        (0.2308)        
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$เกิดขึ5นจากเงินลงทุน (0.6674)        0.5343         0.5228         3.1482         1.1794         1.5098         
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ5นจากเงินลงทุน (4.6241)        0.2775         (0.8410)        (5.7154)        0.2212         1.1657         
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ** 0.3044         0.8209         (1.1940)        2.8118         (0.5272)        -           

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั5งสิ5น (5.1081)        1.5462         (1.7371)        (0.8258)        0.7985         2.4447         
บวก(หกั)  ส่วนเปลี$ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล * 0.6420         0.0757         (0.2055)        (0.3722)        (0.4247)        (1.4760)        
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 5.3577         9.8238         8.2019         10.1445       11.3425       10.9687       

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) (53.55)          23.03           (9.63)            (0.99) 13.51           16.94           

อตัราส่วนทางการเงินที$สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ$มเติมที$สาํคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 578,441.56  106,547.48  270,225.76  211,729.07  186,712.65  171,039.68  
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) 1.29 1.30              1.28              1.29              1.27              1.61              
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) 0.02 0.01              0.03              -               -               0.01              
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ5 าหนกัของการซื5อขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) *** 280.47 157.67         174.77 152.74 373.02 523.87

ขอ้มูลเพิ$มเติม
* ขอ้มูลต่อหน่วยที$รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี$ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี$ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที$เกิดขึ5นในระหวา่งปีเนื$องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย
ของรายการซื5อขายหน่วยลงทุน

** ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศงวด 2553 รวมอยูใ่นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที$เกิดขึ5นจากเงินลงทุน
ไม่สามารถแยกไดเ้นื$องจากไม่มีขอ้มูล

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัFวสัญญาใชเ้งิน และการซื5อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื5อหรือ
ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ$งไม่รวมถึงการซื5อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื5อคืน

**** ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับงวด 2553 ไม่สามารถเทียบกบัปีอื$นๆไดเ้นื$องจากมีรอบระยะเวลาบญัชีสั5นกวา่หนึ$งปี

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี5             
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์  

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล ์(“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื*อวนัที* 28 พฤษภาคม 2552 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคาร
ของกองทุน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื=อคืนหน่วยลงทุน ที*ไม่กาํหนดระยะเวลาสิ=นสุดของโครงการ โดยเนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ซึ*งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที*จด
ทะเบียนซื=อขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเภทกองทุนรวมเพื*อผู ้
ลงทุนทั*วไป (retail fund) โดยเฉลี*ยในรอบปีไม่ตํ*ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน บริหารและจดัการ
โดย DB Commodity Services LLC. 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ=นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที*ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื*อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี= งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ=นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที*กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 
106 เรื*อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที*ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที*ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ*งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ* งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบบัญชีเริ* มในหรือหลังวนัที* 1 มกราคม 2557 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

15



 11

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี* ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ที*เกี*ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที*ถือไวเ้พื*อขาย              
และการดาํเนินงานที*ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ*งจูงใจที*ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 27 การประเมินเนื=อหาสัญญาเช่าที*ทาํขึ=นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 1 การเปลี*ยนแปลงในหนี= สินที*เกิดขึ=นจากการรื=อถอน 

การบูรณะและหนี= สินที*มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื=อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี

ฉบบัที* 29 เรื*อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที*มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 17 การจ่ายสินทรัพยที์*ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที*ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ* งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบบัญชีเริ* มในหรือหลังวนัที*  1 มกราคม 2558 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี*ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 16 (ปรับปรุง 2557) ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยขอ้มูลเกี*ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี*ยวกบับุคคล หรือกิจการที*

เกี*ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื*อออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ที*เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี= สิน หนี= สินที*อาจเกิดขึ=น และ
สินทรัพยที์*อาจเกิดขึ=น   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื*อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที*ถือไวเ้พื*อขายและ        

การดาํเนินงานที*ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 11   การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกี*ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื*น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที*ไม่มีความ

เกี*ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ*งจูงใจที*ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-้การเปลี*ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื=อหาสญัญาเช่าที*ทาํขึ=นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี*ยนเกี*ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี*ยนแปลงในหนี= สินที*เกิดขึ=นจากการรื=อถอน 
การบูรณะ และหนี= สินที*มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื*อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื=อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที* 29 (ปรับปรุง 2557) เรื*องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที*เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 14  
 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั=นตํ*าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี=  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 
19 (ปรับปรุง 2557) เรื*อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์*ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ* งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที* มีรอบบัญชีเริ* มในหรือหลังวนัที*                   
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื*อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที*เริ*มใช ้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที*กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื=อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั=งสิ=นที*กองทุนจ่ายเพื*อใหไ้ดม้าซึ*งเงินลงทุนนั=น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที*เสนอขายในต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชร้าคาซื=อขายครั= งล่าสุด
ของวนัที*วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที*ยงัไม่เกิดขึ=นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที*วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที*จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี*ยถ่วงนํ= าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ดอกเบี=ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที*แทจ้ริง     

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที*จาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีที*เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที*เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที*เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี= สินที*
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที*ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนันั=น  

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั=งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ*งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที*เกี*ยวกบัสินทรัพย ์หนี= สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี*ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี= สินที*อาจเกิดขึ=น ซึ*งผลที*เกิดขึ=นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที*ประมาณไว ้  

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ*มสะสม 28 พ.ค. 52) (19,938,021.81) (17,772,438.68) 

กาํไรสุทธิที*เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ*มสะสม 28 พ.ค. 52) 158,328,522.53 144,951,500.16 

กาํไรสุทธิที*ยงัไม่เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ*มสะสม 28 พ.ค. 52) 10,070,647.35 3,122,388.89 

ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ (40,224,713.06) (60,779,120.47) 

กาํไรสะสมตน้ปี 108,236,435.01 69,522,329.90 
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5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี=  

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.15 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที* 30 เมษายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 บาท  อตัราดอกเบี=ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 17,244,642.56  2,047,089.81  0.40  0.375 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั  

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที*สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื*น ซึ* งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที*สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ=นสุดวนัที* 30 เมษายน 2558 และ 2557              
มีดงัต่อไปนี=  

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,103,479.81  1,802,999.42  ตามเกณฑที์*ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 465,522.07  270,449.96  ตามเกณฑที์*ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ณ วนัที* 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที*มีสาระสาํคญักบักิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั ดงันี=  

 บาท   

 2558  2557  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 521,556.75  106,486.36   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 78,233.52  15,972.98   

8. ข้อมูลเกี�ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้=อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที* 30 เมษายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัuวสญัญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 
809.19 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 265.02 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 280.47 (ปี 2557: ร้อยละ 157.67) ต่อ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี*ยระหวา่งปี 
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9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที*จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที*เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื*อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื*องจากสินทรัพยแ์ละหนี= สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั=น อีกทั=งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดที*แสดงมูลค่ายติุธรรม โดยถือตามราคาที*ซื=อขายกนัในตลาด ดงันั=นกองทุนเชื*อวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี= สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยน (Foreign Exchange Rate Risk)  

เป็นความเสี*ยงที*เกิดจากการเพิ*มขึ=นหรือลดลงของอตัราแลกเปลี*ยนเงินสกุลหนึ*งเมื*อเทียบกบัเงินอีกสกุลหนึ*ง เนื*องจาก
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที*มีการซื=อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ* งจะทาํให้
ผลตอบแทนที*ไดรั้บมีความไม่แน่นอนเนื*องจากตอ้งแลกเปลี*ยนเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินสกลุบาท 

แนวทางการบริหารความเสี*ยง กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื* องมือป้องกันความเสี*ยงด้านอตัราแลกเปลี*ยนตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื*อบริหารความเสี*ยงจากอตัรา
แลกเปลี*ยน อย่างไรก็ตามกองทุนไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนสําหรับบญัชีที*เป็นเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัที* 30 เมษายน 2558 และ 2557 ดงันี=  

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 17,742,629.80 3,264,646.60 

ลูกหนี=จากการขายเงินลงทุน 397,643.65 40,611.14 

ความเสี*ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสี*ยงที*เกิดจากการที*กองทุนไม่สามารถขายตราสารนั=นๆ เพื*อเป็นเงินสดในระยะเวลาที*ตอ้งการ ทั=งนี=  อาจเกิด
จากสภาวะตลาดตราสารหนี=  และ/หรือเกิดจากลกัษณะของตราสารหนี= ที*ลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี*ยง เนื*องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ซึ* งเป็น
กองทุนรวมอีทีเอฟ ที*จดทะเบียนซื=อขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกาจึงซื=อขายไดง่้ายทุกวนัทาํการและมีสภาพ
คล่องสูง กองทุนจึงมีความเสี*ยงในดา้นสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑต์ํ*า 

ความเสี*ยงจากการลงทุนในสญัญาซื=อขายล่วงหนา้เพื*อป้องกนัความเสี*ยง (Hedging Risk)  

เป็นความเสี*ยงที*เกิดจากการลงทุนของกองทุนในส่วนซึ*งเกี*ยวขอ้งกบัการลงทุนในสัญญาซื=อขายล่วงหนา้โดยการลงทุน
ในสญัญาซื=อขายล่วงหนา้ดงักล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนไดท้ั=งหมดหรือผูล้งทุนอาจเสีย
โอกาสที*จะไดรั้บผลตอบแทนสูงขึ=นหากสถานการณ์ต่างจากที*ไดป้ระเมินไว ้

แนวทางการบริหารความเสี*ยง กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื=อขายล่วงหน้าเพื*อป้องกนัความเสี*ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี*ยนอยา่งระมดัระวงั ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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ความเสี*ยงจากการรับชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk)  

เป็นความเสี*ยงที*เกิดจากการลงทุนของกองทุนที*เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ PowerShares DB Oil Fund ซึ* งลงทุนใน
ต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี*ยงในดา้นความล่าชา้ของการรับชาํระคืนเงินลงทุนจากกระบวนการและความแตกต่างของ
เวลาขององคก์รและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกบัธุรกรรมซื=อขายหลกัทรัพยแ์ละการโอนเงินระหวา่งประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี*ยง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี= ที*มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่ง
หนี=ทั*วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที*มีอายขุองตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน 
แลว้แต่กรณี ตํ*ากวา่ 1 ปี เพื*อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี*ยงจากการรับชาํระคืนเมื*อมีการรับซื=อคืนหน่วย
ลงทุนจากผูล้งทุน 

10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี=ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื*อวนัที* 29 มิถุนายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 17,281,314.01 2.99

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 17,281,314.01 2.99
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 584,956,761.88 101.13

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 575,694,978.52 99.53
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 9,261,783.36 1.60
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า (132,939.96) (0.02)

     สัญญาที<อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี<ยน-สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ
         FITCH-LONG
             Rate AA (132,939.96) (0.02)
อื9นๆ (23,663,572.96) (4.10)

     ลูกหนีC 13,109,913.50 2.27
     เจา้หนีC (36,105,441.66) (6.24)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (668,044.80) (0.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  578,441,562.97 100.00

24



กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 9,166,013.10            (0.0166) 06-พ.ค.-15 (95,766.96)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 7,634,808.93            (0.0047) 07-พ.ค.-15 (27,424.05)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 5,437,931.57            (0.0017) 08-พ.ค.-15 (9,748.95)

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ / Krungsri Oil Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 พฤษภาคม 2557 30 เมษายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)
( ดอลลาร์สหรัฐ )

6,539.55Credit Suisse (Hong Kong) Limited/ Credit Suisse (Hong Kong) Limited 89.30

478.77KGI Asia Limited/ KGI Asia Limited 6.54

249.76Morgan Stanley International & Co., PCL./ Morgan Stanley International & Co., PCL. 3.41

54.74UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd 0.75

7,322.82รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 30 เมษายน 2558 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(28 พฤษภาคม 2552) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 4.7861 8.3601 9.8238 10.1445 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ +11.94% -35.91% -45.46% -47.19% -46.42% 

ตวัชี -วดั (Benchmark):  
ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity –
Optimum Yield Crude Oil Excess Return  

+11.09% -33.84% -43.03% -42.78% -32.57% 

 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี - ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที� 30 เมษายน 2558) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล ์ ไม่มี 
 

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� 30 เมษายน 2558 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 

2. นายวิพุธ   เอืGออานนัท ์

3. นายฑลิต   โชคทพิยพ์ฒันา 

4. นายสาธิต บวัชู 

5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์

6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 

7. นายศุภจกัร  เอิบประสาทสุข 
 

(3) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 2.00% 
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