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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลบอล ริสก-เอ็นแฮนซท แอลโลเคชั่น   
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ 2566



กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	 โกลบอล	ริสก์-			
เอ็นแฮนซท์	แอลโลเคชั่น	 (K	Global	Risk-Enhanced	Allocation	Fund:	K-GREAT)	 เพื่อ
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว
ตั้งแต่วันที่	1	กันย�ยน	2565	ถึงวันที่	28	กุมภ�พันธ์	2566
	 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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน 
 

กองทุนเปดเค โกลบอล ริสก-เอ็นแฮนซท แอลโลเคช่ัน  
(K Global Risk-Enhanced Allocation Fund : K-GREAT) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 กันยายน 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน – 31 สิงหาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉล่ีย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทุนสวน
ใหญไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตราสารแหงทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารแหงหนี้ และหรือกองทุน
ประเภทอ่ืนๆ เชน กองทุนรวมสินคาโภคภัณฑ เปนตน ซ่ึงจัดตั้งหรือมีผูออกหลักทรัพยอยูในประเทศตางๆท่ัวโลก 
รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ (REITs) และหนวยของกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
ตางประเทศ ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน
รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวม
ตางประเทศไดตามความเหมาะสม 
 

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิไดเปนกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึง ตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้
ก่ึงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นท้ังในและตางประเทศท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
ก.ล.ต. 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) 
และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ท้ังในและตางประเทศ ไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสาร Basel III ไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted Securities) เวนแตเปนหุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุน
รายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนได 

 
ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

ท้ังนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ หรืออัตราสวนการลงทุนในตางประเทศ
ตามท่ีระบุไวขางตนจะไมนํามาบังคับใชในชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแต
วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
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กองทุนเปดเค โกลบอล ริสก-เอ็นแฮนซท แอลโลเคชั่น อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนา
แฝง (Structured Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพ่ือลดคาใชจายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงมูลคาของกองทุนอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอ
สกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งทําใหผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ยกตัวอยางเชน ในกรณีท่ีผูจัดการกองทุนคาดการณวาคาเงินบาทตอสกุล
เงินตางประเทศมีแนวโนมออนคาลงอยางตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจลด
การปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนลง หรือกรณีท่ีคาเงินบาทตอสกุลเงินตางประเทศแข็งคาข้ึนอยาง
ตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจเพิ่มการปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมากย่ิงข้ึน เปนตน ซ่ึงการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนและสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล   
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

	 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศตั้งแต่	2	กองทุนขึ้น
ไป	 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยมี		
นโยบ�ยที่จะนำ�เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตร�ส�รแห่งทุน	กองทุน
ผสม	กองทุนตร�ส�รแห่งหน้ี	และหรือกองทุนประเภทอ่ืนๆ	 เช่น	กองทุนรวมสินค้�โภคภัณฑ์	
เป็นต้น	ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่�งๆทั่วโลก	รวมถึงตร�ส�รของกองทุน
อสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ	 (REITs)	 และหน่วยของกองทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งประเทศ	
ทั้งนี้	 กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่�งประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ	79	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยส�ม�รถปรับเปล่ียนสัดส่วนก�รลงทุนในกองทุนรวมต่�ง
ประเทศได้	ต�มคว�มเหม�ะสม	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศที่
อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของหน่วยง�นกำ�กับดูแลด้�นหลักทรัพย์และตล�ดซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่
เป็นสม�ชิกส�มัญของ	International	Organizations	of	Securities	Commission	(IOSCO)	
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศที่มีก�รซื้อข�ยในตล�ดซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่เป็น
สม�ชิกของ	World	 Federations	 of	 Exchange	 (WFE)	 และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท				
เฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)	
	 ทั้งนี้	 กองทุนเปิดเค	สตร�ทีจิค	 โกลบอล	 มัลติ-แอสเซ็ท	อ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�	 (Derivatives)	 เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient Portfolio Man-
agement)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงข้ึน	หรือเพื่อ
ลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	รวมถึงกองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�ม
เสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	28	กุมภ�พันธ์	2566	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�
ร้อยละ	95.44	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	100	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2565	ในขณะที่กองทุนลงทุนในเงินฝ�ก	ตร�ส�ร
หนี้ระยะสั้น	และมูลค่�ของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง	ณ	วันที่	28	กุมภ�พันธ์	
2566	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	4.56	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบ
กับประม�ณร้อยละ0	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2565	โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง
อัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	93.22	ของสินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	 28	กุมภ�พันธ์	
2566	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	97.38	ของสินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	
2565
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	 28	 กุมภ�พันธ์	
2566	อยู่ที่	0.90%	ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด	เนื่องจ�กกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่�งประเทศที่บริห�รโดยใช้กลยุทธิ์	Risk-based	methodology	ซึ่งกองทุนรวมต่�งประเทศ
ลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์หล�ยประเภท	 และจัดสรรน้ำ�หนักก�รลงทุนในสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงของพอร์ตก�รลงทุนโดยรวม	จึงไม่มี
ดัชนีชี้วัดที่เหม�ะสมสำ�หรับกองทุนต่�งประเทศนั้น

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
Fund Performance of K Global Risk-Enhanced Allocation Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -11.476.77-2.0717.71-10.796.80
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 4.779.356.507.457.518.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/AN/AN/AN/A
*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 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

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.)

*06/09/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.901.05-0.70-5.10-1.13-1.021.06
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 7.306.786.803.953.443.583.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
Fund Performance of K Global Risk-Enhanced Allocation Fund

  ตัวชี้วัด
   ไม่มีดัชนีชี้วัด เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใช้กลยุทธ์ Risk-based methodology ซ่ึงกองทุนรวม
ต่างประเทศลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์หลายประเภท และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเส่ียง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดัชนีชี้วัดท่ีเหมาะสมสำหรับกองทุนต่างประเทศน้ัน

  Benchmark
   There is no benchmark for K-GREAT, which focuses on investment units of foreign funds using risk-based methodology in management.
Foreign Funds invest in multi-class of assets with risk-weighted allocation in order to control risk of the overall portfolio. Therefore,
no single benchmark is suitable for the relevant foreign funds.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
Fund Performance of K Global Risk-Enhanced Allocation Fund

  ตัวชี้วัด
   ไม่มีดัชนีชี้วัด เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใช้กลยุทธ์ Risk-based methodology ซ่ึงกองทุนรวม
ต่างประเทศลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์หลายประเภท และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเส่ียง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดัชนีชี้วัดท่ีเหมาะสมสำหรับกองทุนต่างประเทศน้ัน

  Benchmark
   There is no benchmark for K-GREAT, which focuses on investment units of foreign funds using risk-based methodology in management.
Foreign Funds invest in multi-class of assets with risk-weighted allocation in order to control risk of the overall portfolio. Therefore,
no single benchmark is suitable for the relevant foreign funds.

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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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่ณ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

*		 ตัวชี้วัด
	 ไม่มีดัชนีชี้วัด	 เนื่องจ�กกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่�งประเทศที่บริห�รโดยใช้กลยุทธ์	
Risk-based	methodology	ซึ่งกองทุนรวมต่�งประเทศลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์หล�ยประเภท	และ
จัดสรรนำ้�หนักก�รลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงของพอร์ตก�ร
ลงทุนโดยรวม	จึงไม่มีดัชนีชี้วัดที่เหม�ะสม
สำ�หรับกองทุนต่�งประเทศนั้น

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลบอล	ริสก์-เอ็นแฮนซท์	แอลโลเคชั่น
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กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 1,353,812,506.40	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 51,326,635.71	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 35,217.80	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 37,765,169.06	
รวมสินทรัพย	์ 1,442,939,528.97	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	7,382,605.53	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 15,278,544.55	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 	1,356,414.95	
หนี้สินอื่น	 	 43,654.83	
รวมหนี้สิน 	 	24,511,219.86	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,418,428,309.11	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,350,720,728.01	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	(88,539,964.30)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 		156,247,545.40	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,418,428,309.11	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.5012	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 135,072,072.8007		
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กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  Lombard Odier Funds        

	 	 	 LO	Funds-	All	Roads	Growth,Syst	.NAV	Hdg,	(USD)	I	 	 	862.60		 10,110.69	(USD)	 11,164.93	(USD)	 394,568.74	 29.15

	 	 	 LO	Funds	-	All	Roads	Conservative,Stst.	NAV	Hdg,(USD)	 	 	2,337.54		 26,947.94	(USD)	 27,143.29	(USD)	 959,243.76	 70.85

  รวมLombard Odier Funds	 	 	 	 	 	 1,353,812.50	 100.00

 รวมกองทุนเปิด	 	 	 	 	 	 1,353,812.50	 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 1,353,812.50	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 1,254,614,281.27 บ�ท)      1,353,812.50 100.00
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กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 102,784.80	
										รวมร�ยได้	 102,784.80	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 8,364,680.18	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 234,211.03	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	334,587.17	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	54,547.97	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 15,753.55	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	9,003,779.90	
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิ  (8,900,995.10)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 		8,826,141.17	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	244,770.88	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 		(92,952,672.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 192,182,232.36	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(47,134,925.97)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(73,784,388.63)
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	(10,415,842.19)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (19,316,837.29)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	15,417.73	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (19,332,255.02)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 51,012,516.90	 	3.60	

	 เงินฝ�ก		 51,012,516.90	 	3.60	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 1,354,161,843.02	 	95.47	

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 1,353,812,506.41	 	95.44	

 ประเทศเบลเยี่ยม   

	 	 เงินฝ�ก	 349,336.61	 	0.02	

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 29,932,563.53	 	2.11	

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 29,932,563.53	 	2.11	

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (16,678,614.33)	 (1.18)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 1,418,428,309.11 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  



กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 51,361,853.51	 3.62
	 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	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 Euroclear	SA.NA.	 	 N/A	 N/A	 	 349,336.61
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 2,286.60
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 51,010,230.30

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	546,920.00		 0.04%	 8	มี.ค.	2566	 	546,920.00	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	994,400.00		 0.07%	 8	มี.ค.	2566	 	994,400.00	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	696,080.00		 0.05%	 8	มี.ค.	2566	 	696,080.00	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,889,360.00		 0.13%	 8	มี.ค.	2566	 	1,889,360.00	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,256,032.00)	 -0.30%	 8	มี.ค.	2566	 (4,256,032.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	3,956,400.00		 0.28%	 8	มี.ค.	2566	 	3,956,400.00	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	5,366,947.37		 0.38%	 14	มิ.ย.	2566	 	5,366,947.37	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	10,325,947.37		 0.73%	 12	ก.ค.	2566	 10,325,947.37	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	13,245,592.11		 0.93%	 23	ส.ค.	2566		 	13,245,592.11	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	743,522.21		 0.05%	 20	ก.ย.	2566	 743,522.21	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,576,573.53)	 -0.25%	 18	ต.ค.	2566	 (3,576,573.53)		

      

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ										
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

  1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 	 2.	บลจ.กสิกรไทย 

	 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

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-




