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รายงานประจำปี
ณ 30 กันยายน 2563  



กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
(กองทุนได้มีการแปลงลักษณะโครงการให้เป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก 

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
เป็น กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท  

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)  
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่เน้นลงทุนในกองทุน  
 ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
เงินทุนของโครงการ 40,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 4,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 พฤศจิกายน 2558 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบาย  
ที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน  
ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้ง
หรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์  
ต่างประเทศ (REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม 
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการ 
งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ 
และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้าน  
การจัดการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง  
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) 



Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง (HK) และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong Kong)  
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการ
จัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ในต่างประเทศ 
 สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและ  
ต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงิน  
ต่างประเทศอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจลด
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลง หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศ  
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจเพิ่มการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ  
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 2562/2563 2561/2562 
 วันที่ 1ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 9,400,392,294.91 18,262,320,190.54 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2950 11.4138 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (103,499,997.97) 966,227,145.24 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.1188) 0.5069 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (1.04) 4.61 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 9.49 2.49 
 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ดัชนี MSCI All countries World Daily Total Return Net ร้อยละ 30 และดัชนี Bloomberg Barclays   
 Global Aggregate Total Return Hedged USD ร้อยละ 70 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย  

 อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

รายงานและวเิคราะหผ์ลการลงทนุของกองทนุเปดิเคสตราทจีคิโกลบอลมลัต-ิแอสเซท็
รอบระยะเวลา1ตลุาคม2562-30กนัยายน2563

 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาด  
ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการ
ควบคุมโรคและใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้กิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงปิดการเดินทางทั้งในและ
ระหว่างประเทศ นำไปสู่การหดตัวของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลกระทบที่รุนแรงที่สุด
เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 อาทิเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Global Manufacturing 
Purchasing Manager Index) ลงไปต่ำสุดที่ 42.4 จุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนที่จำนวน  
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หลายประเทศจึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทางด้าน
ตลาดการเงินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมาตรการทั้งทางการเงินและการคลังเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน โดยเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน รวมถึงการใช้จ่าย
ภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ รวมถึงดำเนินมาตรการ Unconventional Measures ที่หลาก
หลาย ได้แก่ การเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน 
การพักชำระหนี้ การสนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกำกับ
ธนาคารพาณิชย์ 
 อย่างไรก็ดี อุปสงค์การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนจะฟื้นตัวได้ช้า ตลาดแรงงาน  
ยังอ่อนแอทั่วโลก ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง นำไปสู่ความเสี่ยง
ของการผิดนัดชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่สูงขึ้นในระยะต่อไปในอนาคต โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับประมาณการณ์อัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ร้อยละ -
4.9 ในปี 2563 ก่อนจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2564 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 เริ่มส่งสัญญาณ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 
(Bottomed out) โดยการฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการปิดเมืองที่กลับมาเข้มงวด  
มากขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19 รอบสอง (2nd Wave) ส่งผลให้หลายประเทศต้องหยุดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอีกครั้ง สะท้อนจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์  
แพร่ระบาด (Google Community Mobility Reports) ที่ฟื้นตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี คาดว่า
มาตรการปิดเมืองในระยะหลังจะเป็นแบบเฉพาะที่ ซึ่งจะมีผลต่อการหดตัวของกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดทั้งเมืองในช่วงแรก แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจึงจะยังคง
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ฟื้นตัวอย่างช้าๆ การปิดกิจการและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ ในระดับสูงของหลายๆ ประเทศ  
จึงเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะถัดไป รวมถึงมาตรการทางการคลังที่มีส่วนช่วยพยุง
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอาจต้องพิจารณาว่าจะได้รับการต่ออายุหรือไม่ และด้วยแนวโน้มอัตรา
เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน 2563 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0-0.25 และเปลี่ยนมาใช้กรอบเงินเฟ้อ
เฉลี่ยร้อยละ 2 แทนการกำหนดตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 และจะยังดำเนินมาตรการ  
เข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (Quantitative Easing : QE) ไปอย่างน้อยถึงปี 2564 ด้านธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ -0.5 เช่นเดียวกัน พร้อมการเข้าซื้อสินทรัพย์
วงเงิน 1.3 ล้านล้านยูโร ในทำนองเดียวกันกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่คงมาตรการผ่อนคลาย
เดิมไว้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางประเทศจีน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1-year and 5-year Loan 
Prime Rate ลง 0.05% และลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: 
RRR) ลง 0.5% อีกด้วยอย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2563 
อาทิเช่น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้นจาก Trade war เป็น Tech war  
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ ในระดับต่ำ รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุน  
ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ
กองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้า โภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์  
อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs)  
และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์  
ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิได้เป็นกองทุนรวม  
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
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 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดําเนิน
การงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุน  
ในประเทศ และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) 
Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง (HK) และ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong Kong)  
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศอาจนําทรัพย์สิน บางส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมาย งานด้าน
การจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน อัตราร้อยละ 0 
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้
ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2563  
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณ
ร้อยละ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา  
แลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 94.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับ
สัดส่วนประมาณร้อยละ 95.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ -1.04% และ 2.53% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง
ของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วย Barclay Global Agg Index 70% และ MSCI AC World Index 
30% ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 9.49 % และ 3.17% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงาน  
ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 10.53% และ 0.64% ในช่วงที่ผ่านมาตามลำดับ โดยมีค่าความผันผวนตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (Fund Volatility) อยู่ที่ 3.8% ต่อปี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
Fund Performance of K Strategic Global Multi-Asset Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 8.96-6.499.793.46-0.95
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.82-1.99-1.674.77-0.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 3.754.192.725.104.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 4.515.163.905.133.83
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/Performance as of 30 Sep 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*20/11/2015

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.531.04-1.042.040.76-1.51
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.174.219.495.965.028.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 3.943.753.251.341.503.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 6.026.799.487.706.3810.83

  ตัวชี้วัด
   ดัชนี MSCI All countries World Daily Total Return Net ร้อยละ 30 และดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Hedged USD ร้อยละ 70
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน

  Benchmark
   The composite index of 30% MSCI All countries World Daily Total Return Net Index/ 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Hedged USD converted to Thai Baht on the calculation date.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่30กันยายน2563

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 LOMBARD ODIER FUNDS 16,036,896.26 100.00%  
 รวม 16,036,896.26 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 47,299.75 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,708.05 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3,941.65 0.04

ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นจดัการลงทุน(Co Manager Fee) 32,138.74 0.33

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 169.07 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 85,257.25 0.87

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 115,032.49 0.96

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 4,153.95 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 9,586.04 0.08

ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นจดัการลงทุน(Co Manager Fee) 78,226.60 0.66

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 1,028.91 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 647.95 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 208,675.94 1.75

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท



19



20

กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท



27



28

กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  63,239,957.37 0.67 
 เงินฝาก    63,239,957.37 0.67  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  9,681,157,085.56 102.99 
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน   7,780,947,631.21 82.77 
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  หน่วยลงทุน   1,442,691,772.98 15.35 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เงินฝาก    197,467,000.66 2.10 
 ประเทศไอร์แลนด์
  หน่วยลงทุน   260,050,680.71 2.77  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (244,344,494.24) (2.60) 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  (244,344,494.24) (2.60)  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (99,660,253.78) (1.06)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,400,392,294.91 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 197.74%
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  260,706,958.03 2.77 
 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 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1 เงินฝากธนาคาร JP MORGAN CHASE BANK  N/A Aa3,P-1  197,467,000.66 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  3,015,968.05 
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  60,223,989.32 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%  
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ของผู้ออก วัตถุประสงค์ ราคาตลาด %NAV กำหนด (netgain/
        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,306,400.00) -0.04% 2 ต.ค. 2563 (3,306,400.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,299,400.00 0.04% 28 ต.ค. 2563 3,299,400.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (107,230,500.00) 1.14% 28 ต.ค. 2563 (107,230,500.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,949,100.00 0.05% 28 ต.ค. 2563 4,949,100.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (45,706,840.00) -0.49% 30 พ.ย. 2563 (45,706,840.00) 

  Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (28,713,600.00) -0.31% 9 ธ.ค. 2563 (28,713,600.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (21,014,500.00) -0.22% 9 ธ.ค. 2563 (21,014,500.00) 

  Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 214,375.00 0.00% 13 ม.ค. 2564 214,375.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 953,437.50 0.01% 13 ม.ค. 2564 953,437.50 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 264,412.50 0.00% 13 ม.ค. 2564 264,412.50 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 612,225.00 0.01% 13 ม.ค. 2564 612,225.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (934,181.82) -0.01% 3 ก.พ. 2564 (934,181.82) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 228,693.18 0.00% 10 มี.ค. 2564 228,693.18 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (21,424,681.82) -0.23% 10 มี.ค. 2564 (21,424,681.82) 

  Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (24,698,168.92) -0.26% 10 พ.ค. 2564 (24,698,168.92) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (384,724.32) 0.00% 10 พ.ค. 2564 (384,724.32) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,452,540.54) -0.02% 9 มิ.ย. 2564 (1,452,540.54) 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

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 ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
 



35

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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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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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุเปดิเคสตราทจีคิโกลบอลมลัต-ิแอสเซท็

สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1ตลุาคม2562ถงึวนัที่30กนัยายน2563
 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
 ผู้จัดการกองทุนหลัก

กันตยา พสุหิรัญนิกร 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
พีรกานต์ ศรีสุข 
อาภา เจตจำรัส 
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่ม ี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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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. นายพัชร  สมะลาภา 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. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 15. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
                                                       

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2563



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	สตร�ทีจิค	โกลบอล	
มัลติ-แอสเซ็ท	 (K	 Strategic	 Global	 Multi-Asset	 Fund	 :	 K-SGM)	 เพื่อร�ยง�นผล																
ก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่						
1	ตุล�คม	2562	ถึงวันที่	31	มีน�คม	2563
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�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	ทุกท่าน	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�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

	 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�
ร้อยละ	65	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยมีนโยบ�ยท่ีจะนำ�เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วย
ลงทุน	ของกองทุนประเภทตร�ส�รแห่งทุน	ตร�ส�รแห่งหน้ี	และหรือกองทุนประเภทอ่ืนๆ	เช่น	กองทุน
รวมสินค้�	โภคภัณฑ์	 เป็นต้น	 ซ่ึงจัดต้ังหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่�งๆท่ัวโลก	รวมถึงตร�ส�ร
ของกองทุน	อสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ	(REITs)	และหน่วยของกองทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นต่�งประเทศ	
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศท่ีอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของหน่วยง�นกำ�กับดูแล	
ด้�นหลักทรัพย์และตล�ดซ้ือข�ยหลักทรัพย์ท่ีเป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	Organizations	 of					
Securities	Commission	(IOSCO)	หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศท่ีมีก�รซ้ือข�ยในตล�ด
ซ้ือ	ข�ยหลักทรัพย์ท่ีเป็นสม�ชิกของ	World	Federations	of	Exchange	(WFE)	และมิได้เป็นกองทุนรวม	
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)
	 โดยบริษัทจัดก�รจะมอบหม�ยให้	Lombard	Odier	 (Hong	Kong)	Limited	 เป็นผู้รับดำ�เนินก�ร
ง�นก�รลงทุนในต่�งประเทศของกองทุน	(outsource)	โดยไม่รวมส่วนของก�รลงทุนในประเทศ	และมี
สิทธิ	หน้�ท่ี	และคว�มรับผิดชอบ	รวมถึงเง่ือนไขก�รเปล่ียนผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนใน
ต่�งประเทศ	 เป็นไปต�มท่ีระบุในโครงก�รจัดก�รกองทุนและสัญญ�แต่งต้ังผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�ร
จัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ	ซ่ึง	Lombard	Odier	(Hong	Kong)	Limited	เป็นบริษัทท่ีจัดต้ังในประเทศ
ฮ่องกง	 (HK)	และ	ได้รับใบอนุญ�ตให้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ	Securities	
and	Futures	Commission	(SFC	Hong	Kong)	ซ่ึงเป็นสม�ชิกส�มัญของ	International	Organizations	
of	Securities	Commission	(IOSCO)	ท้ังน้ี	 ผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศอ�
จนำ�ทรัพย์สิน	บ�งส่วนหรือท้ังหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ท่ีบริห�รจัดก�รโดย
ผู้รับมอบหม�ย	ง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนและหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องต�มดุลยพินิจของผู้รับมอบหม�ยง�น
ด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ
	 ท้ังน้ี	 กองทุนเปิดเค	 สตร�ทีจิค	 โกลบอล	 มัลติ-แอสเซ็ท	 อ�จลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�											
(Derivatives)	เพ่ือก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient Portfolio Management)	โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ	 เป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงข้ึน	 หรือเพ่ือลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน								
รวมถึงกองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนต�ม
ดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2563	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�ร้อยละ	
83.39	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	96	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ	 ณ	 วันที่	 30	 กันย�ยน	 2562	 และลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้สถ�บันก�รเงิน	 ณ	 วันที่												
31	 มีน�คม	 2563	 คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 16.61	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน							
เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	4	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562		

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	6	เดือน	และ	1	ปี	ณ	วันที่	31	มีน�คม	
2563	อยู่ที่	 -3.02%	และ	0.01%	ต�มลำ�ดับ	 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้�งอิงของกองทุนซึ่งประกอบ
ไปด้วย	Barclay	Global	Agg	 Index	70%	และ	MSCI	AC	World	 Index	30%	ที่มีผลตอบแทน
อยู่ที่	3.36%	และ	4.52%	ต�มลำ�ดับ	โดยกองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง	
0.34%	และ	4.51%	 ในช่วงท่ีผ่�นม�	 โดยมีค่�คว�มผันผวนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	 (Fund	Volatility)									
อยู่ที่	4.0%	

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ตัวชี้วัด
	 ดัชนี	MSCI	All	countries	World	Daily	Total	Return	Net	ร้อยละ	30	และดัชนี	Bloomberg	Barclays	Global	Aggregate	Total	Return	
Hedged	USD	ร้อยละ	70	ในรูปสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน
	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมของสม�คมบริษัท 
จัดก�รลงทุน

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563

หน่วย	:	%

    
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

 ตั้งแต่  
    

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 จัดตั้ง

         (ต่อปี)

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 			 		 -3.48	 -3.48	 -3.02	 0.01	 1.67	 2.35

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 			 		 2.61	 2.61	 3.36	 4.52	 2.31	 2.18	

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี) 
   

	 5.21	 5.21	 4.34	 4.33	 3.86	 4.14

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)	 			 		 15.02	 15.02	 10.91	 8.57	 6.21	 5.81

(1)	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

	 	 หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี 2558*S 2559 2560 2561 2562
  

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 -0.95	 3.46	 9.79	 -6.49	 8.96

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 -0.19	 4.77	 -1.67	 -1.99	 5.82

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	 4.27	 5.10	 2.72	 4.19	 3.75

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	 3.83	 5.13	 3.90	 5.16	 4.51
  

	 *S	ผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปีปฏิทิน
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เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่ณ 31 มีนาคม 2563

*		 ตัวชี้วัด
	 ดัชนี	MSCI	All	countries	World	Daily	Total	Return	Net	ร้อยละ	30	และดัชนี	Bloomberg	Barclays	
Global	Aggregate	Total	Return	Hedged	USD	ร้อยละ	70	ในรูปสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ	ปรับด้วยอัตร�
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	สตร�ทีจิค	โกลบอล	มัลติ-แอสเซ็ท

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 8,066,607,212.24
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563	เท่�กับ	7,806,815,911.96)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 2,463,073,332.23
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 330,329.90
รวมสินทรัพย	์ 10,530,010,874.37
 หนี้สิน
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 164,772,269.07
เจ้�หนี้อื่น	 	 98,290.15
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 31,243,483.18
หนี้สินอื่น	 	 296,167.93
เจ้�หนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 660,312,082.61
รวมหนี้สิน		 856,722,292.94
สินทรัพย์สุทธ	ิ 9,673,288,581.43
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	873,922,747.4086	หน่วย	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	 8,739,227,474.09
กำาไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร		 1,371,706,401.22
	 บัญชีปรับสมดุล		 (437,645,293.88)
สินทรัพย์สุทธิ 	 9,673,288,581.43
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 	 11.0688
		 (ปี	2563	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	873,922,747.4086	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

  BlackRock Inc        

	 	 	 iShares	MSCI	Japan	UCITS	etf	USD	Hedged		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 IE00BCLWRG39	 	 	 46.30	 1,599.68	(USD)	 1,464.24	(USD)	 47,879.10	 0.59

  Lombard Odier Asset Management        

	 	 	 LOF	Global	Government	Fundamental	Long	Duration	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 CH0242353545	 	 	 217.25	 25,266.02	(USD)	 25,305.18	(USD)	 827,454.06	 10.26

	 	 	 LOF	Global	BBB-BB	Fundamental(LOFGUIA	LX)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU0798465463	 	 	 408.65	 5,479.80	(USD)	 5,183.06	(USD)	 169,480.93	 2.10

	 	 	 LO	FUNDS-EUR	HIGH	CIN-USDIA	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU0996289525	 	 	 80.49	 1,254.91	(USD)	 1,214.01	(USD)	 39,696.97	 0.49

	 	 	 LOF	US	Equity	Factor	Enhanced	(LUSEUIA	LX)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU1230567106	 	 	 304.83	 3,674.04	(USD)	 3,340.54	(USD)	 109,232.41	 1.35

	 	 	 LOF	EUROPE	EQUITY	FACTOR	ENHANCED	IA	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU1230573500	 	 	 114.26	 1,378.48	(USD)	 1,229.99	(USD)	 40,219.42	 0.50

	 	 	 Lombard	Odier	Funds	SICAV-Asia	Value	Bond	SHS	N	USD	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Unhedged-Capitalisation

	 	 	 	 			LU1480984845	 	 	 38.10	 5,692.28	(USD)	 5,199.26	(USD)	 170,010.67	 2.11

	 	 	 LO-Short	Term	Money	Market	(USD)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU1577896514	 	 	 12,841.89	 143,348.73	(USD)	 143,293.65	(USD)	 4,685,559.06	 58.09

	 	 	 LOF3	GLOBAL	GOV	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU1824212861	 	 	 452.26	 50,129.06	(USD)	 50,442.26	(USD)	 1,649,411.31	 20.45

	 	 	 LO	Funds	-	Global	Responsible	Corporate	Fundamental	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 LU2075339635	 	 	 473.69	 5,540.51	(USD)	 5,130.10	(USD)	 167,749.25	 2.08

  รวม Lombard Odier Asset Management	 	 	 	 	 	 7,858,814.08	 87.17

UBS Asset Management        

	 	 UBS	ETF	MSCI	Emerging	Markets	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 LU0480132876	 	 	 58.37	 6,021.15	(USD)	 4,890.49	(USD)	 159,914.04	 1.98

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 8,066,607.22	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 7,806,815,911.96 บาท)      8,066,607.22 100.00
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
    
                                                                          บาท
รายได้จากการลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 878,784.71
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 47,012,123.08
	 	 รวมร�ยได้	 47,890,907.79
ค่าใช้จ่าย
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 67,732,744.79
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 2,445,904.65
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 5,644,395.40
	 ค่�ธรรมเนียมผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุน	 46,087,856.44
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 57,249.72
	 ค่�ภ�ษีดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่�ย	 99,359.81
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 1,351,178.90
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 123,418,689.71
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (75,527,781.92)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
	 ร�ยได้อื่น	 8,413,711.84
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (525,732,254.33)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 1,267,678,143.67
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 130,965,019.98
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (941,320,575.51)
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 (59,995,954.35)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน		 1,024,346,046.03
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน		 (1,191,482,820.84)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		 (167,136,774.81)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น		 (302,660,511.08)
กำ�ไรสะสมต้นปี		 1,674,366,912.30
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (302,660,511.08)
กำ�ไรสะสมปล�ยปี		 1,371,706,401.22
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 265,638,398.56	 2.75

	 เงินฝ�ก		 265,638,398.56	 2.75

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 10,264,372,475.80	 106.11

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 7,191,274,054.61	 74.34

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 827,454,055.61	 8.55

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

	 	 เงินฝ�ก	 2,197,765,263.57	 22.72

 ประเทศไอร์แลนด ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 47,879,102.01	 0.49

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (660,312,082.61)	 (6.83)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (660,312,082.61)	 (6.83)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (196,410,210.32)	 (2.03)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,673,288,581.43 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 145.00% 
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 2,463,403,662.13	 25.47
	 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�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	MORGAN	CHASE	BANK	 	 N/A	 Aa3,P-1	 	 13,091.08
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	Morgan	Chase	Bank,	N.A.	 	 N/A	 Aa3,P-1	 	 2,197,752,172.49
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 96,894,353.11
4.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 168,744,045.45

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,104,038.46	 0.05%	 22	เม.ย.	2563	 5,104,038.46

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 19,606,984.62	 0.20%	 22	เม.ย.	2563	 19,606,984.62

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,332,968.46	 0.09%	 22	เม.ย.	2563	 8,332,968.46

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (42,645,191.54)	 -0.44%	 22	เม.ย.	2563	 (42,645,191.54)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,594,617.24	 0.03%	 20	พ.ค.	2563	 2,594,617.24

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,158,672.41	 0.05%	 20	พ.ค.	2563	 5,158,672.41

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 12,896,681.03	 0.13%	 20	พ.ค.	2563	 12,896,681.03

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 12,896,681.03	 0.13%	 20	พ.ค.	2563	 12,896,681.03

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 7,738,008.62	 0.08%	 20	พ.ค.	2563	 7,738,008.62

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,095,203.45	 0.03%	 20	พ.ค.	2563	 3,095,203.45

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (76,864,218.97)	 -0.79%	 20	พ.ค.	2563	 (76,864,218.97)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 6,706,274.14	 0.07%	 20	พ.ค.	2563	 6,706,274.14

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 12,896,681.03	 0.13%	 20	พ.ค.	2563	 12,896,681.03

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (46,988,709.57)	 -0.49%	 1	ก.ค.	2563	 (46,988,709.57)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,261,488.70	 0.02%	 1	ก.ค.	2563	 2,261,488.70

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,512,765.22	 0.03%	 1	ก.ค.	2563	 2,512,765.22

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (74,265,260.87)	 -0.77%	 26	ส.ค.	2563	 (74,265,260.87)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (129,973,226.09)	 -1.34%	 23	ก.ย.	2563	 (129,973,226.09)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (172,165,500.00)	 -1.78%	 28	ต.ค.	2563	 (172,165,500.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (115,037,440.00)	 -1.19%	 30	พ.ย.	2563	 (115,037,440.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (52,689,600.00)	 -0.54%	 9	ธ.ค.	2563	 (52,689,600.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (51,484,000.00)	 -0.53%	 9	ธ.ค.	2563	 (51,484,000.00)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�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’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้น

F1
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
ของผู้ออกตร�ส�ร	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น	ทั้งนี้บริษัท	ฟิทช์	 เรทติ้ง	
จำ�กัดอ�จจะมีก�รให้สัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพ่ิมเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่กำ�หนด												
ในกรณีที่มีผู้ออกตร�ส�รมีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	

F2
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับที่
ดีของผู้อออกตร�ส�ร	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่น	อย่�งไรก็ดี	ระดับของคว�มเสี่ยง
ของก�รผิดชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�รจะอยู่ในระดับที่สูงกว่�เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�ร
ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืน	 อย่�งไรก็ดีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ
หนี้ของผู้ออกตร�ส�รที่ได้รับระดับคว�มน่�เชื่อถือนี้	 อ�จจะได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์และ
คว�มเปลี่ยนแปลงในภ�วะตล�ด	ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ 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�เช่ือถือ	 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	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�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�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

18  

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�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�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 67,732.74 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,445.90 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 5,644.40 0.04

ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นจดัการลงทุน(Co Manager Fee) 46,087.86 0.33

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 1,028.91 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 478.88 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 123,418.69 0.88

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KSGM

 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 LOMBARD	ODIER	FUNDS	 	15,276,665.94		 100.00%

  รวม  15,276,665.94  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-




