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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มีนาคม 2562  



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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�นผลก�ร
ดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว	 ตั้งแต่วันที่											
1	ตุล�คม	2561	ถึงวันที่	31	มีน�คม	2562	
	 KAsset	 ขอขอบคุณท่ีท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	 และเร�ถือเป็น
ภ�รกิจอันสำ�คัญยิ่ง	 ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่
ยอมรับได้	 ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ืองโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริก�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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 กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 
(K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน	(Fund	of	Funds)	ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่
กำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน	 ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 ไม่กำ�หนดอ�ยุ
โครงก�ร	 จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวันท่ี	 20	 พฤศจิก�ยน	 2558	 จำ�นวนเงินทุนของ
โครงก�ร	40,000	ล้�นบ�ท	รอบระยะเวล�บัญชี	1	ตุล�คม	ถึง	30	กันย�ยน              
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศตั้งแต่				
2	กองทุนข้ึนไป	โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
โดยมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตร�ส�ร
แห่งทุน	ตร�ส�รแห่งหนี้	และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ	เช่น	กองทุนรวมสินค้�โภคภัณฑ์	เป็นต้น	
ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่�งๆท่ัวโลก	 รวมถึงตร�ส�รของกองทุน
อสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ	 (REITs)	 และหน่วยของกองทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งประเทศ	
ทั้งนี้	กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่�งประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน
ร้อยละ	79	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยส�ม�รถปรับเปลี่ยนสัดส่วนก�รลงทุนใน
กองทุนต่�งประเทศได้ต�มคว�มเหม�ะสม	
	 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ
หน่วยง�นกำ�กับดูแลด้�นหลักทรัพย์และตล�ดซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่เป็นสม�ชิกส�มัญของ									
International	 Organizations	 of	 Securities	Commission	 (IOSCO)	 หรือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่�งประเทศท่ีมีก�รซ้ือข�ยในตล�ดซ้ือข�ยหลักทรัพย์ที่เป็นสม�ชิกของ	World	
Federations	of	Exchange	(WFE)	และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)	
โดยบริษัทจัดก�รจะมอบหม�ยให้	 Lombard	Odier	 (Hong	Kong)	Limited	 เป็นผู้รับดำ�เนิน
ก�รง�นก�รลงทุนในต่�งประเทศของกองทุน	 (outsource)	 โดยไม่รวมส่วนของก�รลงทุนใน
ประเทศ	และมีสิทธิ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบ	รวมถึงเงื่อนไขก�รเปลี่ยนผู้รับมอบหม�ยง�น
ด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศเป็นไปต�มท่ีระบุในโครงก�รจัดก�รกองทุนและสัญญ�แต่งต้ัง
ผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ	ซึ่ง	Lombard	Odier	 (Hong	Kong)	
Limited	 เป็นบริษัทที่จัดต้ังในประเทศฮ่องกง	 (HK)	 และได้รับใบอนุญ�ตให้ประกอบธุรกิจ
จัดก�รลงทุนภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ	Securities	and	Futures	Commission	(SFC	Hong	
Kong)	ซึ่งเป็นสม�ชิกส�มัญของ	International	Organizations	of	Securities	Commission	
(IOSCO)	 ท้ังน้ี	 ผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศอ�จนำ�ทรัพย์สินบ�งส่วน
หรือท้ังหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ท่ีบริห�รจัดก�รโดยผู้รับมอบหม�ย
ง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนและหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	ต�มดุลยพินิจของผู้รับมอบหม�ยง�นด้�น
ก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ	
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	 สำ�หรับก�รลงทุนส่วนท่ีเหลือ	กองทุนอ�จพิจ�รณ�ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง	ตร�ส�รแห่งทุน	
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน	ตร�ส�รแห่งหนี้	หรือเงินฝ�ก	หรือ	หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและ
ต่�งประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	
	 ทั้งนี้	 กองทุนเปิดเค	 สตร�ทีจิค	 โกลบอล	 มัลติ-แอสเซ็ท	 อ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย							
ล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพ่ือก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient	Portfolio	
Management)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้น	หรือ
เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	รวมถึงกองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกัน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน	 ยกตัวอย่�งเช่น	 กรณีที่					
ค่�เงินบ�ทต่อสกุลเงินต่�งประเทศอ่อนค่�ลงอย่�งต่อเนื่องจนอ�จส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กองทุนอย่�งม�ก	กองทุนอ�จลดก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนลง	หรือกรณีที่				
ค่�เงินบ�ทต่อสกุลเงินต่�งประเทศแข็งค่�ขึ้นอย่�งต่อเนื่องจนอ�จส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กองทุนอย่�งม�ก	 กองทุนอ�จเพ่ิมก�รป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนให้ม�กยิ่งขึ้น	
เป็นต้น	
	 อย่�งไรก็ต�ม	กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	
(Structured	Notes)	รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีก�รซื้อข�ยในตล�ด	(unlisted)	ตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้
รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 (Unrated	Securities)	และตร�ส�รหนี้ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อ
ถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(non	-	investment	grade)	ทั้งนี้	กองทุนอ�จมีไว้ซึ่งตร�ส�รหนี้ที่
มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้	 เฉพ�ะกรณีที่ตร�ส�รหนี้นั้นได้รับก�รจัด
อันดับคว�มน่�เชื่อถือที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	ขณะที่กองทุนลงทุนเท่�นั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน
ต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่�ยเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย	 	 ไม่เกิน	3.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน	 	 ไม่เกิน	3.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	 0.90
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 0.0325
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	 0.075
ค่�ธรรมเนียมผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุน	ไม่เกิน	1.00	หรือ	1.07	(รวมภ�ษีมูลค่�เพ่ิม)
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มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก	 500.00				 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป	 500.00				 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน	 500.00	 บ�ท	
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�	 500.00		 บ�ท	
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 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

		 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	65	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน	ของกองทุนประเภทตร�ส�รแห่งทุน	ตร�ส�รแห่งหนี้	 และหรือ
กองทุนประเภทอื่นๆ	เช่น	กองทุนรวมสินค้�	โภคภัณฑ์	เป็นต้น	ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์
อยู่ในประเทศต่�งๆทั่วโลก	รวมถึงตร�ส�รของกองทุน	อสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ	 (REITs)	
และหน่วยของกองทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นต่�งประเทศ	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่�งประเทศที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของหน่วยง�นกำ�กับดูแล	ด้�นหลักทรัพย์และตล�ด
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่เป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	 Organizations	 of	 Securities					
Commission	 (IOSCO)	หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่�งประเทศทีม่กี�รซือ้ข�ยในตล�ดซือ้	
ข�ยหลักทรัพย์ที่เป็นสม�ชิกของ	World	Federations	of	Exchange	 (WFE)	และมิได้เป็น			
กองทุนรวม	ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)
	 โดยบริษัทจัดก�รจะมอบหม�ยให้	 Lombard	Odier	 (Hong	Kong)	Limited	 เป็นผู้รับ				
ดำ�เนินก�รง�นก�รลงทุนในต่�งประเทศของกองทุน	 (outsource)	 โดยไม่รวมส่วนของก�ร
ลงทุนในประเทศ	 และมีสิทธิ	 หน้�ท่ี	 และคว�มรับผิดชอบ	 รวมถึงเงื่อนไขก�รเปลี่ยนผู้รับ					
มอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ	เป็นไปต�มที่ระบุในโครงก�รจัดก�รกองทุน
และสญัญ�แต่งตัง้ผูร้บัมอบหม�ยง�นด้�นก�รจดัก�รลงทนุในต่�งประเทศ	ซึง่	Lombard	Odier	
(Hong	Kong)	Limited	 เป็นบริษัทท่ีจัดต้ังในประเทศฮ่องกง	 (HK)	และ	 ได้รับใบอนุญ�ตให้
ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ	Securities	and	Futures	Commission	
(SFC	Hong	Kong)	ซึ่งเป็นสม�ชิกส�มัญของ	International	Organizations	of	Securities	
Commission	 (IOSCO)	 ท้ังน้ี	 ผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศอ�จนำ�
ทรัพย์สิน	บ�งส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริห�ร
จัดก�รโดยผู้รับมอบหม�ย	ง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต�มดุลยพินิจ
ของผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ
	 ทั้งนี้	 กองทุนเปิดเค	 สตร�ทีจิค	 โกลบอล	 มัลติ-แอสเซ็ท	 อ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย						
ล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient	Portfolio	
Management)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้น	หรือ
เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	รวมถึงกองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกัน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 29	มีน�คม	2562	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�
ร้อยละ	97.02	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	97.04	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันท่ี	 28	 กันย�ยน	2561	และลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้
สถ�บันก�รเงิน	ณ	วันที่	29	มีน�คม	2561	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	2.98	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	2.96	ณ	วันที่	28	กันย�ยน	2561	 
ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	6	เดือน	และ	1	ปี	ณ	วันที่	29	
มีน�คม	2562	อยู่ที่	1.46%	และ	-0.27%	ต�มลำ�ดับ		เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้�งอิงของกอง
ทุนซึ่งประกอบไปด้วย	Barclay	Global	Agg	Index	70%	และ	MSCI	AC	World	Index	30%	
ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่	1.33%	และ	7.47%	ต�มลำ�ดับ	โดยกองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนิน
ง�นสูงกว่�ดัชนีอ้�งอิง	0.13%	และตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง	7.2%		ในช่วงที่ผ่�นม�	โดยมีค่�คว�ม
ผันผวนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน		(Fund	Volatility)	อยู่ที่	4.08%		

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 -ไม่มี-	 
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(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	29	มีน�คม	2562

หน่วย	:	%

    
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

 ตั้งแต่  
    

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 จัดตั้ง

         (ต่อปี)

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 	 	 5.20	 5.20	 1.46	 -0.27	 2.89	 3.07

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 	 	 3.88	 3.88	 1.33	 7.47	 1.94	 1.49

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี)	 	 	 2.97	 2.97	 4.09	 3.86	 3.89	 4.08

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)		 	 	 4.35	 4.35	 5.15	 5.09	 4.67	 4.71

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

หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี  2558*S 2559 2560 2561

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 	 -0.95	 3.46	 9.79	 -6.49

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 -0.19	 4.77	 -1.67	 -1.99

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

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

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

สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2562

*	 ตัวชี้วัด

	 ดัชนี	MSCI	All	countries	World	Daily	Total	Return	Net	ร้อยละ	30	และดัชนี	Bloomberg	Barclays	

Global	Aggregate	Total	Return	Hedged	USD	ร้อยละ	70	ในรูปสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ	ปรับด้วยอัตร�

แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันท่ีคำ�นวณผลตอบแทน

	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต

	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น

ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน

ร้อยละ

110.67 

105.02 

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

11/58 5/59 11/59 5/60 11/60 5/61 11/61

 

 

 

กองทุนเปิดเค	สตร�ทีจิค	โกลบอล	มัลติ-แอสเซ็ท

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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   กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
                     บาท  
  สินทรัพย ์   
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 	 	 23,803,198,820.45	
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2562	เท่�กับ	23,442,345,176.88)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 		 	 855,833,140.28
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 	 	 652,490.67
	 เงินปันผลค้�งรับ	 	 	 1,027,636.09
รวมสินทรัพย	์ 	 	 24,660,712,087.49
  หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	 	 61,323,606.93
เจ้�หนี้อื่น		 	 	 155,559.92
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย		 	 	 60,773,869.40
หนี้สินอื่น	 	 	 	 580,047.14
เจ้�หนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ส�รต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 	 7,831,355.90
รวมหนี้สิน		 	 	 130,664,439.29
สินทรัพย์สุทธิ  			 	 24,530,047,648.20
  สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	2,216,712,267.7760	หน่วย		 	 22,167,122,677.76	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท		
กำาไรสะสม  
		 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 1,004,375,992.54
		 บัญชีปรับสมดุล	 	 	 1,358,548,977.90
สินทรัพย์สุทธ	ิ	 	 	 24,530,047,648.20

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 	 	 	 11.0659
		 (ปี	2562	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนท่ีจำ�หน่�ยแล้วท้ังหมด	2,216,712,267.7760	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

 BlackRock Institutional Trust Company, N.A.      

	 	 กองทุน	iShares	10-20	Year	Treasury	Bond	ETF	

	 	 	 US4642886539	 418.49	 	54,443.72		(USD)	 57,601.24	(USD)	 1,832,007.40	 	7.70	

	 	 กองทุน	iShares	MSCI	North	America	UCITS	ETF	USD	(Dist)	(GBP)		 	 	 	 	 	

	 						IE00B14X4M10	 209.75	 	10,862.61		(USD)	 11,110.25	(USD)	 353,361.36	 	1.48	

	 	 กองทุน		iShares	Global	Government	Bond	UCITS	ETF	 	 	 	 	 	

	 	 	 IE00B3F81K65	 270.62	 	29,138.80		(USD)	 29,255.81	(USD)	 930,480.96	 	3.91	

	 		กองทุน	iShares	MSCI	Pacific	ex-Japan	UCITS	ETF		 	 	 	 	 	

	 	 	 	IE00B4WXJD03	 646.51	 	28,132.68		(USD)	 29,112.21	(USD)	 925,913.85	 	3.89	

	 	 กองทุน		iShares	MSCI	Japan	USD	Hedged	UCITS	ETF		 	 	 	 	 	

	 	 	 IE00BCLWRG39	 890.54	 	29,701.04		(USD)	 30,705.65	(USD)	 976,593.10	 	4.10	

	 	 กองทุน	iShares	International	Treasury	Bond	ETF	(USD)	 	 	 	 	 	

	 	 	 US4642881175	 570.83	 	27,897.71		(USD)	 27,993.60	(USD)	 890,336.49	 	3.74	

 รวม BlackRock Inc    5,908,693.16	 	24.82	

 Lombard Odier Asset Management      

	 	 กองทุน	LO	Funds		(CH)	-	Global	Government	Fundamental	Long	Duration	I	-	USD	-	SH	

	 	 	 CH0242353545	 559.33	 	58,480.67		(USD)	 60,162.78	(USD)	 1,913,477.30	 	8.04	

	 	 กองทุน	LO	Funds	Asia	Value	Bond	IA	USD	Cap	 	 	 	 	 	

	 	 	 LU1480984845	 357.13	 	48,359.92		(USD)	 52,262.93	(USD)	 1,662,222.36	 	6.98	

	 	 กองทุน	Lombard	Odier	Funds	-	Global	Government	Fundamental	USD	I	CAP			

	 	 	 LU1577887877	 2,934.41	 	29,494.56		(USD)	 30,758.18	(USD)	 978,263.97	 	4.11	

	 	 กองทุน	PrivilEdge	-	William	Blair	US	Small	And	Mid	CAP	(USD)	I	CAP

	 	 	 LU1605739454	 1,129.86	 	12,627.04		(USD)	 13,300.94	(USD)	 423,036.33	 	1.78	

	 	 กองทุน	Lombard	Odier	Funds	-	Euro	BBB-BB	Fundamental	Syst.	Hdg	(USD)	NA	

	 	 	 LU0611912246	 658.69	 	13,425.12		(USD)	 13,890.37	(USD)	 441,783.23	 	1.86	

	 	 กองทุน	LO	Funds	Commodity	Risk	Premia	USD	IA	Unhedged			 	 	 	 	 	

	 	 	 LU0640921382	 5,874.73	 	36,559.21		(USD)	 36,439.79	(USD)	 1,158,967.64	 	4.87	

	 	 กองทุน	LOF	Global	BBB-BB	Fundamental	 	 	 	 	 	

	 	 	 LU0798465463	 3,982.95	 	49,752.36	(USD)	 51,877.08	(USD)	 1,649,950.37	 	6.93	
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

	 	 กองทุน	Lombard	Odier	Funds	-	Global	Corporate	Fundamental	USD	I	SYS			

	 	 	 LU0857973365	 4,535.18	 	47,529.44	(USD)	 49,436.19	(USD)	 1,572,318.15	 	6.61	

	 	 กองทุน	Lombard	Odier	Funds	Europe	High	Conviction		 	 	 	 	 	

	 	 	 LU0996289525	 1,686.50	 	24,678.29	(USD)	 27,054.11	(USD)	 860,455.98	 	3.61	

	 	 กองทุน	LO	Funds	US	Equity	Factor	Enhanced	IA	 	 	 	 	 	

	 	 	 LU1230567106	 2,088.17	 	23,817.60	(USD)	 27,462.78	(USD)	 873,453.61	 	3.67	

	 	 กองทุน	LO	Funds		Europe	Equity	Factor	Enhanced	IA	 	 	 	 	 	

	 	 	 LU1230573500	 2,161.41	 	24,975.92	(USD)	 26,922.05	(USD)	 856,255.91	 	3.60	

	 	 กองทุน	LOF	Asia	High	Conviction	USD	N	Cap	 	 	 	 	 	

	 	 	 	LU1480989729	 298.53	 	43,603.97	(USD)	 47,944.03	(USD)	 1,524,859.88	 	6.41	

 รวม Lombard Odier Funds    13,915,044.73	 	58.46

 Lyxor Intl Asset Manangement      

	 	 กองทุน	Lyxor	Euro	MTS	15	+	Y	Investment	Grade	(DR)	I	SYS	UCITS	ETF			

	 	 	 LU1287023268	 65.71	 	14,141.78	(EUR)	 15,225.20	(EUR)	 542,928.03	 	2.28		

	 	 กองทุน	Lyxor	Euro	MTS	10-15Y	Investment	Grade	(DR)	UCITS	ETF	

	 	 	 LU1650489385	 56.26	 	11,951.47	(EUR)	 12,340.32	(EUR)	 440,053.54	 	1.85		

 รวม LYXOR UCITS ETF EURO    982,981.57	 	6.12		

 The Vanguard Group      

	 	 กองทุน	Vanguard	Long	-	Term	Government	Bond	Index	Fund	ETF	Shares	(USD)		

	 	 	 US92206C8477	 588.85	 	43,758.86	(USD)	 45,788.82	(USD)	 1,456,313.44	 	6.12		

       1,456,313.44	 	6.12	 

UBS Asset Management    

	 	 กองทุน	UBS	ETF-msci	Emerging	Markets	UCITS	ETF	(USD)				

	 	 	 LU0480132876		 463.67	 	49,261.44	(USD)	 48,425.28	(USD)	 1,540,165.94	 	6.47

	 	 	 	 	 	 	 1,540,165.94	 	6.47		

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	23,803,198.83	 	100.00	

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 23,442,345,176.88 บาท)    23,803,198.83  100.00 
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
 งบกำาไรขาดทุน    

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
                                                         บาท
รายได้จากการลงทุน  
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 1,044,915.93
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 146,182,764.78
	 	 รวมร�ยได้		 147,227,680.71
ค่าใช้จ่าย 
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 121,106,373.75
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 4,373,285.72
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 10,092,197.80
	 ค่�ธรรมเนียมผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุน	 79,156,250.21
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 59,835.79
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 1,860,259.41
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย		 216,648,202.68
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (69,420,521.97)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 
	 ร�ยได้อื่น	 11,850,806.64	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (201,136,339.99)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (236,311,419.95)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 527,872,804.97
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (288,038,846.63)
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 (185,762,994.96)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 43,567,767.50
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 507,851,974.91
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 551,419,742.41
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 296,236,225.48
กำ�ไรสะสมต้นปี		 708,139,767.06
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 296,236,225.48
กำ�ไรสะสมปล�ยปี		 1,004,375,992.54
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ   
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
รายละเอียดการลงทุน       
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 376,718,977.15	 	 1.54

	 เงินฝ�ก		 376,718,977.15	 	 1.54

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 24,282,965,474.24	 	 98.99

 ประเทศฝรั่งเศส    

	 	 หน่วยลงทุน	 982,981,569.95	 	 4.01

 ประเทศลักเซมเบอร์ก    

	 	 หน่วยลงทุน	 13,541,733,362.90	 	 55.20

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์    

	 	 หน่วยลงทุน	 1,913,477,298.62	 	 7.80

 ประเทศสหรัฐอเมริกา    

	 	 หน่วยลงทุน	 4,178,657,326.66	 	 17.03

	 	 เงินฝ�ก	 479,766,653.80	 	 1.96

 ประเทศไอร์แลนด ์    

	 	 หน่วยลงทุน	 2,832,987,900.37	 	 11.55

 สหราชอาณาจักร    

	 	 หน่วยลงทุน	 353,361,361.94	 	 1.44

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (7,831,355.90)	 	 (0.03)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	 (7,831,355.90)	 	 (0.03)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (121,805,447.29)	 	 (0.50)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,530,047,648.20 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 43.58%   
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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	 	 856,485,630.95		 3.49	
	 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	 	 	 	 	 	
       

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก 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	 	479,766,653.80

2.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	15,133,566.45

3.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	361,585,410.70
    
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 7,778,646.70	 0.03%	 1	เม.ย.	2562	 7,778,646.70

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 66,677,500.00	 0.27%	 1	เม.ย.	2562	 66,677,500.00

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,580,000.00)	 -0.01%	 1	เม.ย.	2562	 (3,580,000.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,685,000.00)	 -0.01%	 1	เม.ย.	2562	 (2,685,000.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (16,233,595.65)	 -0.07%	 10	เม.ย.	2562	 (16,233,595.65)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 45,576,400.00	 0.19%	 24	เม.ย.	2562	 45,576,400.00

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,613,920.89	 0.02%	 8	พ.ค.	2562	 5,613,920.89

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 26,353,417.77	 0.11%	 8	พ.ค.	2562	 26,353,417.77

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,850,898.03)	 -0.02%	 8	พ.ค.	2562	 (3,850,898.03)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,307,632.79)	 -0.01%	 8	พ.ค.	2562	 (2,307,632.79)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (19,815,161.97)	 -0.08%	 15	พ.ค.	2562	 (19,815,161.97)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,055,816.30	 0.00%	 15	พ.ค.	2562	 1,055,816.30

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,981,237.70)	 -0.01%	 22	พ.ค.	2562	 (2,981,237.70)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,514,151.51	 0.02%	 22	พ.ค.	2562	 4,514,151.51

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,506,419.25	 0.01%	 29	พ.ค.	2562	 2,506,419.25

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 United	Overseas		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,095,488.34	 0.02%	 29	พ.ค.	2562	 4,095,488.34

	 	 Bank	(Thai)	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,502,625.49)	 -0.02%	 12	มิ.ย.	2562	 (4,502,625.49)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,235,576.22	 0.01%	 12	มิ.ย.	2562	 1,235,576.22

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (55,789,094.26)	 -0.23%	 19	มิ.ย.	2562	 (55,789,094.26)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 United	Overseas		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,138,393.02	 0.00%	 19	มิ.ย.	2562	 1,138,393.02

	 	 Bank	(Thai)	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (14,853,024.75)	 -0.06%	 26	มิ.ย.	2562	 (14,853,024.75)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (40,009,564.28)	 -0.16%	 10	ก.ค.	2562	 (40,009,564.28)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 United	Overseas		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,026,088.83)	 0.00%	 10	ก.ค.	2562	 (1,026,088.83)
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	 	 Bank	(Thai)	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,186,472.64	 0.00%	 24	ก.ค.	2562	 1,186,472.64

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,883,588.70)	 -0.03%	 24	ก.ค.	2562	 (7,883,588.70)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 858,944.82	 0.00%	 14	ส.ค.	2562	 858,944.82

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,029,725.82	 0.02%	 14	ส.ค.	2562	 5,029,725.82

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�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

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

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

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม 
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�						 
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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�รเปลี่ยนแปลงของสถ�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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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s 
Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์ดังนี ้

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

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

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

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	“Not	Prime”	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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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�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ด ี
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�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	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
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           แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน

  ร้อยละของ  
 

(Fund’s Direct Expense) (พันบาท)
  มูลค่า

          ทรัพย์สินสุทธิ   
	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	(Management	Fee)	 121,106.37	 0.48
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(Trustee	Fee)	 4,373.29	 0.02
	 ค่�น�ยทะเบียน	(Registrar	Fee)	 10,092.20	 0.04
	 ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	(Advisory	Fee)	 															ไม่มี	 	ไม่มี
	 ค่�ธรรมเนียมผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นจัดก�รลงทุน	
	 		(Co-Manager	Fee)	 	 79,156.25	 0.31
	 ค่�ธรรมเนียมก�รทำ�ร�ยก�ร	(Transaction	Fee)	 1,488.58	 0.01
	 ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย
	 		ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก	 															ไม่มี	 			ไม่มี
	 ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย
	 		ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก	 															ไม่มี	 						ไม่มี
	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	(Other	Expenses)**	 431.51	 0.00

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 216,648.20 0.86
  
*		 ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว	
**	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่	<	ร้อยละ	0.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย ์

อันดับ  ชื่อ

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1.	 LOMBARD	ODIER	FUNDS	 													19,387,336.86		 100.00%

    รวม        19,387,336.86 100.00%
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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

 ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี  
 ปฏิทินล่าสุด

	 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

 ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-
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รอบระยะเวล�บัญชี	1	เมษ�ยน	2561	-	31	มีน�คม	2562

 
   กลยุทธ์การลงทุน   จัดเยี่ยมชม
  บริษัท บทวิเคราะห์ บริษัท สัมมนา หุ้นจอง
   และข้อมูลข่าวสาร 

	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	ซี	ไอ	เอ็ม	บี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X	 X	 -	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด		 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน)	 -	 -	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	เจ.พี.มอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	อ�ร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด		 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 X

	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 X	 X	 X	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
(K-SGM)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560
ถึงวันที่30กันยายน2561
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ณ 30 กันยายน 2561 



กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ทห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(กองทุนได้มีการแปลงลักษณะโครงการให้เป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

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 ตุลาคม 2558 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่
จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ 
และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออก  
หลักทรัพย์อยู่ ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 
(REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน  
ต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม 
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations 
of Exchange (WFE) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการ
งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ 
และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการ
จัดการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับ  
มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) Limited 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง (HK) และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน  



ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong Kong) ซึ่งเป็น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ 
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการ
จัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ในต่างประเทศ 
 สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่าง
ประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 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) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
   ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 27,026,643,758.00 15,957,516,740.55 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9069 10.9492 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (330,591,132.87) 624,371,826.43 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.0423) 0.3877 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (0.38) 3.68 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 0.84 1.02 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ดัชนี MSCI All countries World Daily Total Return Net ร้อยละ 30 และดัชนี Bloomberg Barclays Global 

Aggregate Total Return Hedged USD ร้อยละ 70 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน  

เพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

รอบระยะเวลา1ตุลาคม2560–30กันยายน2561
 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดทั่วโลกโดยรวมยังเติบโตได้ดี แต่ชะลอตัว
ลงจากรอบปีบัญชีก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจ
โลกในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายัง
คงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.3 และ 2.6 ในไตรมาสที่ 3-4 
ของปี 2560 ตามลำดับ และร้อยละ 2.8 และ 2.9 ในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 ในขณะที่อัตรา
การว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็ม
ที่แล้ว (Full Employment) ในระหว่างปี 2560 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายทั้งหมด 3 ครั้ง และ อีก 2 ครั้งในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.00 และคาด
ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดข้อกังขาและความไม่แน่นอนขึ้น
อย่างมาก หากแต่การผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคล และรายได้บริษัทเอกชน
ส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560 
 ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปโดยรวมยังคงฟื้นตัวดีต่อเนื่อง เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ  
เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงในเดือนถัดมา แต่ยังอยู่ในระดับขยายตัวของภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมา
แตะ 2% ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรง เนื่องมาจาก
การจ้างงานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ โดย  
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่ จากการจัดตั้งรัฐบาลร่วมของประเทศอิตาลี และ
นโยบาย Brexit ที่ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทาง
ธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโร
ต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายจนถึงกลางปี 2562 หรือหลังจากนั้น 
 ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยาย
ตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP)  
ในไตรมาส 1 ปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัย
หลักอย่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา ดังจะเห็นได้จากยอดค้าปลีก  
ที่ชะลอตัวตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2561 โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมาก
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กว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 ในไตรมาส  
ดังกล่าวหลังจากเติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 เป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการค้าโลก 
ถึงแม้ค่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่
ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับต่ำและยังคง  
ห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 
ภายในปี 2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนด
เวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่
เคยขยายกำหนดเวลามาแล้วก่อนหน้า โดยอัตราเงินเฟ้อที่ BOJ ใช้เป็นเกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับ
ประมาณ 0.5% เท่านั้น 
 สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้นักลงทุนยังคงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความ
แตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ และยังคงให้ความ
สำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ 
นอกจากนี้เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่าง
มีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุน
ไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุน  
ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือ
กองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้า โภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์  
อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ
หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่าง
ประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิได้เป็นกองทุนรวม ประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดําเนิน
การงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุน  
ในประเทศ และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
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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  
งานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการ
จัดการลงทุนในต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 97.04 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน อัตราร้อยละ 
2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 97.04 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้
ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับ
ประมาณร้อยละ 5.35 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90.52 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 อยู่ที่ -0.38% และ 9.09% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง
ของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วย Barclay Global Agg Index 70% และ MSCI AC World Index 
30% ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 0.84% และ 5.78% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงาน  
ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 1.22% และสูงกว่าดัชนีอ้างอิง 3.31% ในช่วงที่ผ่านมาตามลำดับ โดยมีค่า
ความผันผวนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (Fund Volatility) อยู่ที่ 3.4% ต่อป ี
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2558*S 2559*S 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.95 3.46 9.79 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -0.19 4.77 -1.67 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 4.34 5.10 2.72 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 3.55 5.13 3.91 
 
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -3.04 -0.77 -1.70 -0.38 3.09 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 0.86 -1.04 6.06 0.84 1.28 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 3.98 3.72 3.63 3.76 4.08 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 4.95 4.58 5.04 4.76 4.63   
**  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 วันที่คำนวณผลตอบแทน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า

 1 LOMBARD ODIER FUNDS 12,432,184.91 100.00%  
  รวม 12,432,184.91 100.00%





7

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่30กันยายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 129,905.51 0.48 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 4,691.03 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 10,825.46 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านจัดการลงทุน  
 (Co Manager Fee) 87,707.02 0.33 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 684.80 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 233,813.82 0.87

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 227,258.17 0.96 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 8,206.55 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 18,938.18 0.08 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านจัดการลงทุน  
 (Co Manager Fee) 147,378.46 0.62 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,462.15 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 403,243.51 1.70

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  264,607,780.10 0.98 
 เงินฝาก     264,607,780.10 0.98  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  26,547,657,963.78 98.23 
 ประเทศฝรั่งเศส
  หน่วยลงทุน   968,564,377.49 3.58 
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน   16,288,412,416.94 60.27 
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  หน่วยลงทุน   2,163,846,391.88 8.01 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน   3,385,711,516.29 12.53  
เงินฝาก      535,271,510.71 1.98 
 ประเทศไอร์แลนด์
  หน่วยลงทุน   3,025,477,900.63 11.19 
 สหราชอาณาจักร
  หน่วยลงทุน   180,373,849.84 0.67  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  280,207,490.73 1.04 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  280,207,490.73 1.04  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (65,829,476.61) (0.24)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  27,026,643,758.00 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 47.83%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  799,879,290.81 2.96 
 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) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  0.00 0.00 
 ตลาดทุนที่ 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  535,271,510.71 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  69,517,257.69 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  195,090,522.41 
  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2561
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (15,375,400.00) -0.06% 10 ต.ค. 2561 (15,375,400.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (12,775,000.00) -0.05% 10 ต.ค. 2561 (12,775,000.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A- ป้องกันความเสี่ยง 1,558,726.35 0.01% 10 ต.ค. 2561 1,558,726.35 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 278,685.99 0.00% 10 ต.ค. 2561 278,685.99 

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank  AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 236,365.10 0.00% 17 ต.ค. 2561 236,365.10 

 (Thai) Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (967,600.00) 0.00% 24 ต.ค. 2561 (967,600.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,788,800.00) -0.01% 24 ต.ค. 2561 (2,788,800.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (31,078,850.00) -0.11% 24 ต.ค. 2561 (31,078,850.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A- ป้องกันความเสี่ยง 2,970,557.91 0.01% 5 พ.ย. 2561 2,970,557.91 

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank  AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 41,374,038.11 0.15% 5 พ.ย. 2561 41,374,038.11 

 (Thai) Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 17,351,072.70 0.06% 19 พ.ย. 2561 17,351,072.70 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,675,506.10 0.01% 19 พ.ย. 2561 2,675,506.10 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 17,666,111.31 0.07% 19 พ.ย. 2561 17,666,111.31 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 46,446,758.03 0.17% 21 พ.ย. 2561 46,446,758.03 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 20,186,559.74 0.07% 3 ธ.ค. 2561 20,186,559.74 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง 56,402,821.96 0.21% 16 ม.ค. 2562 56,402,821.96 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง 5,969,467.92 0.02% 16 ม.ค. 2562 5,969,467.92 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 561,610.67 0.00% 30 ม.ค. 2562 561,610.67 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 34,829,400.00 0.13% 30 ม.ค. 2562 34,829,400.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 133,273.11 0.00% 13 ก.พ. 2562 133,273.11 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 40,389,533.56 0.15% 13 ก.พ. 2562 40,389,533.56 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 23,814,559.76 0.09% 25 ก.พ. 2562 23,814,559.76 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,200,716.60 0.00% 25 ก.พ. 2562 1,200,716.60 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 750,769.59 0.00% 11 มี.ค. 2562 750,769.59 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 28,396,606.22 0.11% 11 มี.ค. 2562 28,396,606.22 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “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 
 



37

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคสตราทจีคิโกลบอลมลัต-ิแอสเซท็
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1ตลุาคม2560ถงึวนัที่30กนัยายน2561

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

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

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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




