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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

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	2564	ถึงวันที่	31	มีน�คม	2565
	 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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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท  
(K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM)  

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 พฤศจิกายน 2558 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะน าเงินลงทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น 
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสาร
ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ทั้งนี้ 
กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม  
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
(hedge fund)  
 

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับด าเนินการงาน
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ และมีสิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศเป็นไป
ตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ 
ซึ่ง Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง (HK) และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การก ากับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC Hong 
Kong) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ 
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศอาจน าทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุน
ในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ 

  
ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้

กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. 

  
ทั้งนี้  กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ -แอสเซ็ท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึง
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจลดการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลง หรือกรณีที่
ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก 
กองทุนอาจเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้
ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกช าระหนี้
คืนก่อนก าหนด (Puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับ
ปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – 
Investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่�ร้อยละ	65	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน
ในหน่วยลงทุน	 ของกองทุนประเภทตร�ส�รแห่งทุน	 ตร�ส�รแห่งหนี้	 และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ	
เช่น	กองทุนรวมสินค้�	 โภคภัณฑ์	 เป็นต้น	ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่�งๆทั่วโลก	
รวมถึงตร�ส�รของกองทุน	อสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ	(REITs)	และหน่วยของกองทุนโครงสร้�งพื้น
ฐ�นต่�งประเทศ	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ				
หน่วยง�นกำ�กับดูแล	 ด้�นหลักทรัพย์และตล�ดซ้ือข�ยหลักทรัพย์ท่ีเป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	
Organizations	of	Securities	Commission	(IOSCO)	หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศ
ที่มีก�รซื้อข�ยในตล�ดซื้อ	 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�ที่	และคว�มรับผิดชอบ	รวมถึงเงื่อนไขก�รเปลี่ยนผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนใน
ต่�งประเทศ	 เป็นไปต�มที่ระบุในโครงก�รจัดก�รกองทุนและสัญญ�แต่งตั้งผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�ร
จัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ	 ซึ่ง	 Lombard	 Odier	 (Hong	 Kong)	 Limited	 เป็นบริษัทที่จัดต้ังใน
ประเทศฮ่องกง	 (HK)	 และ	 ได้รับใบอนุญ�ตให้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ	
Securities	and	Futures	Commission	(SFC	Hong	Kong)	 ซ่ึงเป็นสม�ชิกส�มัญของ	International	
Organizations	of	Securities	Commission	(IOSCO)	ทั้งนี้	ผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุน
ในต่�งประเทศอ�จนำ�ทรัพย์สิน	 บ�งส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือ							
หลักทรัพย์ที่บริห�รจัดก�รโดยผู้รับมอบหม�ย	ง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต�ม
ดุลยพินิจของผู้รับมอบหม�ยง�นด้�นก�รจัดก�รลงทุนในต่�งประเทศ
	 ทั้งนี้	 กองทุนเปิดเค	 สตร�ทีจิค	 โกลบอล	 มัลติ-แอสเซ็ท	 อ�จลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�		
(Derivatives)	เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio Management)	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้น	หรือเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	
รวมถึงกองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�ม
ดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2565	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�ร้อยละ	
82.40	 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิท่ีลงทุนท้ังหมด	 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	 99.91	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	 2564	และลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้สถ�บันก�รเงิน	ณ						
วันที่	31	มีน�คม	2563	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	17.60	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	0.09	 	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2563โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกัน
คว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	96.56	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 30	กันย�ยน	
2564	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	94.84	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563			

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	6	เดือน	และ	1	ปี	ณ	วันที่	31	มีน�คม	
2564	อยู่ที่	-5.90%	และ	-4.93%	ต�มลำ�ดับ		เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้�งอิงของกองทุนซึ่งประกอบ
ไปด้วย	Barclay	Global	Agg	Index	70%	และ	MSCI	AC	World	Index	30%	ที่มีผลตอบแทนอยู่
ที่	 -4.67%	และ	5.60%	ต�มลำ�ดับ	 โดยกองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง	
1.23%	และ	10.53%		ในช่วงที่ผ่�นม�		

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -2.18-0.618.96-6.499.793.46-0.95
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 15.676.985.82-1.99-1.674.77-0.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 2.883.093.754.192.725.104.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 6.149.874.515.163.905.133.83
*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 31 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 2022

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 0.870.06-1.53-4.93-5.90-5.24-5.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.684.176.175.60-4.67-5.05-5.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 3.753.443.333.103.483.553.55
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 6.166.477.486.927.818.258.25

  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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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

*		 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 2565
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 2,043,021,909.81	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 465,811,410.47	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	34,136.70	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	6,324,158.56	
รวมสินทรัพย	์ 2,515,191,615.54	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 27,115,459.43	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,838,695.02	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 6,664,162.19	
หนี้สินอื่น	 	 66,650.13	
รวมหนี้สิน 	 35,684,966.77	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,479,506,648.77	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 2,346,823,406.26	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	(1,248,648,888.64)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 1,381,332,131.15	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,479,506,648.77	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.5653	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 	234,682,340.6258	
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

   กองทุนเปิด        

   INVESCO EMEA ETFS        

	 	 	 	 INVESCO	NASDAQ-100	U	 	 	 1.94		 	416.66	(USD)	 	491.07	(USD)	 	16,347.60		 	0.80	

   Lombard Odier Asset Management        

	 	 	 	 LOF	Global	Government	Fundamental	Long	Duration	 	 38.63		 	4,402.33	(USD)	 	3,926.08	(USD)	 	130,699.30		 	6.40	

   Lombard Odier Funds        

	 	 	 	 Lombard	Odier	Funds	SICAV-Asia	Value	Bond	SHS	N	USD		 	 17.01		 2,796.79	(USD)	 2,507.66	(USD)	 	83,480.06		 	4.09

	 	 	 	 		Unhedged-Capitalisation	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Lo	Funds	-	Asia	High	conviction,	(USD),	N	Class	A	 	 5.04		 	1,140.18	(USD)	 	997.75	(USD)	 	33,215.00		 	1.63	

	 	 	 	 LO-Short	Term	Money	Market	(USD)	 	 	 2,756.78		 	30,899.06	(USD)	 	30,904.08	(USD)	 	1,028,796.74		 	50.36	

	 	 	 	 LOF3-Global	Government	Fundamental	 	 	 73.62		 	8,155.91	(USD)	 	7,716.51	(USD)	 	256,882.67		 	12.57	

	 	 	 	 LO	Funds	-	Global	Responsible	Corporate	Fundamental	 	 320.36		 	3,865.42	(USD)	 	3,684.25	(USD)	 	122,648.68		 	6.00	

	 	 	 	 LOF	Asia	Investment	Grade	Bond	Fund	 	 	 122.81		 1,294.30	(USD)	 	1,238.79	(USD)	 	41,239.25		 	2.02	

	 	 	 	 LOF	III	JAPAN	EQ	RIS	 	 	 46.74		 	668.03	(USD)	 	721.47	(USD)	 	24,017.77		 	1.18	

	 	 	 	 LOF	US	Equity	Factor	Enhanced	 	 	 59.32		 	956.92	(USD)	 	1,105.83	(USD)	 	36,813.25		 	1.80	

	 	 	 	 LOF	Global	BBB-BB	Fundamental	 	 	 	265.58		 	3,852.29	(USD)	 	3,697.51(USD)	 	123,090.14		 	6.02	

	 	 	 	 LO	FUNDS-EUR	HIGH	CIN-USDIA	 	 	 29.40		 	586.84	(USD)	 	613.79	(USD)	 	20,433.14		 	1.00	

	 	 	 	 LOF	TargetNetZero	Europe	Equity	Fund	 	 	 	38.79		 	629.48	(USD)	 	613.36	(USD)	 	20,418.69		 	1.00	

   รวม Lombard Odier Funds	 	 	 	 	 	 1,791,035.39		 	87.67	

   LYXOR UCITS ETF EURO        

	 	 	 	 Lyxor	US	Treasury	7-10	Y	DR	UCITS	ETF	 	 	 15.34		 	1,600.03	(USD)	 	1,446.95	(USD)	 	48,169.02		 	2.36	

	 	 	 	 LYXOR	CORE	US	TRS	10	 	 	 10.19		 	1,695.56	(USD)	 	1,459.71	(USD)	 	48,593.89		 	2.38		

   รวมLYXOR UCITS ETF EURO	 	 	 	 	 	 96,762.91		 	4.74	

   PREMIA PARTNERS COMPANY LIMITED        

	 	 	 	 PREMIA	CSI	CAIXIN	CH	 	 	 	186.64		 279.05	(USD)	 	245.62	(USD)	 	8,176.72		 	0.40	

 รวมกองทุนเปิด	 	 	 	 	 	 2,043,021.92		 	100.00	

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 2,043,021.92		 	100.00	

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,043,841,886.55 บาท)      2,043,021.92   100.00 
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้

					ร�ยได้เงินปันผล	 7,218,032.21	

					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 114,524.68	

										รวมร�ยได้	 7,332,556.89	

ค่าใช้จ่าย  

					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	14,550,071.73	

					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 525,419.26	

					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 1,212,505.91	

					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 57,093.29	

					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 663,581.00	

					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 11,069,778.13	

										รวมค่�ใช้จ่�ย	 28,078,449.32	

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (20,745,892.43)

รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  

					ร�ยได้อื่น	 	215.91	

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (24,330,279.17)

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(134,981,006.51)

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(91,102,850.00)

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 255,077,521.47	

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	110,149,502.59	

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(269,461,254.39)

										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (154,648,150.10)

ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(175,394,042.53)

หัก	ภ�ษีเงินได้	 	17,188.95	

ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(175,411,231.48)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 51,600,892.17	 2.08

 เงินฝาก		 51,600,892.17	 2.08

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 2,457,266,564.82	 99.10

 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   

	 	 หน่วยลงทุน	 8,176,718.83	 0.33

 ประเทศฝรั่งเศส   

	 	 หน่วยลงทุน	 96,762,904.48	 3.90

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 1,791,035,389.97	 72.23

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 130,699,296.08	 5.27

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

	 	 เงินฝ�ก	 414,244,655.00	 16.71

 สหราชอาณาจักร   

	 	 หน่วยลงทุน	 16,347,600.46	 0.66

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (20,791,300.87)	 (0.84)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (20,791,300.87)	 (0.84)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (8,569,507.35)	 (0.35)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,479,506,648.77 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 57.36%  
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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	 	 465,845,547.17	 18.79
	 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	 	 414,244,655.00
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 1,838,555.13
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 49,762,337.04

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	773,466.67		 0.03%	 27	เม.ย.	2565	 	773,466.67	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (48,341.67)	 0.00%	 27	เม.ย.	2565	 (48,341.67)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (193,366.67)	 -0.01%	 27	เม.ย.	2565	 (193,366.67)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	844,487.71		 0.03%	 18	พ.ค.	2565	 	844,487.71	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,828,758.03		 0.11%	 8	มิ.ย.	2565	 	2,828,758.03	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,678,330.22)	 -0.07%	 21	ก.ค.2565	 (1,678,330.22)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,877,446.15		 0.08%	 21	ก.ค.2565	 	1,877,446.15	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,175,660.44)	 -0.05%	 21	ก.ค.2565	 (1,175,660.44)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,458,061.54)	 -0.06%	 17	ส.ค.	2565	 (1,458,061.54)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,419,956.04)	 -0.10%	 17	ส.ค.	2565	 (2,419,956.04)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,790,072.53)	 -0.11%	 7	ก.ย.	2565	 (2,790,072.53)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,369,274.73)	 -0.34%	 19	ต.ค.	2565	 (8,369,274.73)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,982,395.60)	 -0.36%	 7	ธ.ค.	2565	 (8,982,395.60)

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
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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) 14,550.07 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 525.42 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,212.51 0.04

ค่าธรรมเนียมผูรั้บมอบหมายงานดา้นจดัการลงทุน(Co Manager Fee) 9,858.82 0.33

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 1,200.11 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 85.12 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 27,432.06 0.91

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

หนา้ที  / KSGM

 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 LOMBARD	ODIER	FUNDS	 					663,580.99		 100.00%

  รวม     663,580.99  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

  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-




