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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%
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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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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท



31

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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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

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%

 



33

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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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคโกลบอลมัลติ-แอสเซ็ท

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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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 
 
 



37

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี 
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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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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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 




