ขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค พอสซปทฟ
ช เชนจจ หรขนทรน-A ชนปดสะสมมมลคส ส
K Positive Change Equity Fund-A(A)
บรปษนทหลนกทรน พยจ จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-CHANGE-A(A)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรจ (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยจ สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทตนเนข นลงทตนในหนนวยลงทตนของกองทตน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) (กองทตนหลวก)
• กองทตน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทตนหลวก) ไดข รวบอนตมตว ตใหข
จวดตวงโดย
ต Financial Conduct Authority (FCA) โดยเปป นกองทตน non-UCITS ทททอยมภน ายใตข กฎเกณฑฑ FCA’s
Collective Investment Schemes Sourcebook (COLL) และเปป น Alternative Investment Fund (AIF) ทททอยมภน าย
ใตข กฎเกณฑฑ FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองทตนหลวกบรต หารจวดการโดย Baillie Gifford & Co
Limited โดยอยมภน ายใตข กฎหมายทททเกททยวขข องของสหราชอาณาจวกร (United Kingdom)
• กองทตนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงตนลงทตนตนางประเทศ
• บรต ษวทจวดการขอสงวนสตทธตเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพตเศษของกองทตนรวมในอนาคตเปป นกองทตนรวมหนนวย
ลงทตน (Fund of Funds) หรร อเปป นกองทตนรวมทททมทการลงทตนโดยตรงในตราสาร และ/หรร อหลวกทรวพยฑตาน งประเทศไดข
หรร อสามารถกลวบมาเปป นกองทตนรวมฟท ดเดอรฑ (Feeder Fund) โดยไมนททาใหข ระดวบความเสททยงของการลงทตน (risk
spectrum) เพตทมขข ตน
นโยบายกองทตน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทตนหลวก)
Bloomberg Ticker: BGPCBAG:LN
• กองทตนหลวกมทนโยบายลงทตนในหตขนของบรต ษวททววท โลกซขงท เปป นเจข าของผลตตภวณฑฑหรร อมทพฤตตกรรมทททสงน ผลกระทบเชตง
บวก (Positive Impact) ตนอสวงคมโดยรวม หรร อสนวบสนตนใหข เกตดการเปลททยนแปลงในดข านตนางๆ เชนน การศขกษา ความ
เทนาเททยมทางสวงคม คตณภาพของระบบการดมแลสตขภาพ และดข านทรวพยากรและสตงท แวดลข อม เปป นตข น โดยมทการลงทตน
แบบกระจตกตววในหตขนของบรต ษวททววท โลกประมาณ 25-50 หตขน
กลยรทธจ ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทตนในหนนวยลงทตนของกองทตนรวมตนางประเทศเพทยงกองทตนเดทยว โดยมตงน หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองทตนหลวก ทวงนท
ต ต กองทตนหลวกใชข กลยตทธฑการบรต หารกองทตนเชตงรตก (active management)
คตณสามารถศขกษาขข อมมลกองทตนหลวกไดข จาก :
https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทตนทททเหปนความสทาควญของการลงทตนในบรต ษวททททสงน ผลกระทบเชตงบวก (Positive Impact) ใหข กบว สวงคมและคาด
หววงผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทตนในหตขนดวงกลนาว
• ผมขลงทตนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาของหตขนทททกองทตนหลวกไปลงทตน ซขงท อาจปรวบตววเพตทมสมงขข ตนหรร อลดลงตททา
กวนามมลคนาทททลงทตนและททาใหข ขาดทตนไดข
• ผมขลงทตนทททสามารถลงทตนไดข ตงแตน
ว ต 5 ปท ขข ตนไป
K-CHANGE-A(A)
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กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทตนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจทานวนเงตนทททแนนนอน หรร อรวกษาเงตนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนตนการขายและบรต ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท ตดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทตนและกองทตนหลวกอาจมทการลงทตนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนข าเพรทอการเพตทมประสตทธตภาพการลงทตน (Efficient Portfolio
Management) และกองทตนอาจมทการลงทตนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ตอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes) ททาใหข อาจมทความเสททยง
มากกวนากองทตนทททลงทตนในหลวกทรวพยฑอขางอตงโดยตรง เนรทองจากใชข เงตนลงทตนในจทานวนทททนขอยกวนา จขงอาจมทกทาไร/ขาดทตนสมงกวนาการลง
ทตนในหลวกทรวพยฑอขางอตงโดยตรง
• กองทตนลงทตนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจทานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงตนลงทตนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองทตนจขงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• เนรทองจากกองทตนมทนโยบายลงทตนในกองทตนรวมตนางประเทศ ดวงนวนต การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองทตนลงทตน อาทต การ
เปลททยนแปลงทางการเมรองหรร อนโยบายทางการเงตน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทตนของกองทตนไดข รวมถขงการออกมาตรการ
ทททอาจสนงผลใหข ผข ลม งทตนไดข รวบเงตนคนาขายครนหนนวยลงทตนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกทาหนดไวข ในหนวงสรอชท ตชวน
• กองทตนหลวกมทการลงทตนในตลาดเกตดใหมน (Emerging Market) ททาใหข ผข ลม งทตนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทตนทททอาจผวนผวน
มากกวนากองทตนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงทตนในตลาดหตขนพวฒนาแลข ว และผมขลงทตนอาจขาดทตนหรร อไดข รวบเงตนครนตททากวนาเงตนลงทตน
เรตท มแรก
• กองทตนหลวกมทการลงทตนแบบกระจตกตวว จขงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวนากองทตนรวมทววท ไปทททมทการกระจายตวว
ในหตขนจทานวนมาก
• การลงทตนในหนนวยลงทตนตามรมปแบบของกรมธรรมฑประกวนชทวตตควบการลงทตนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงตนลงทตนครน
มากกวนาหรร อนข อยกวนาเงตนทททไดข ลงทตนไป ทวงนท
ต ต ผมขลงทตนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมฑประกวนชทวตตควบ
หนนวยลงทตนกนอนการตวดสตนใจลงทตน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยจ (market risk)
ตททา

ความผวนผวนของ
ผลการดทาเนตนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตททา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตททา

สมง

การลงทตนกระจตกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอตตสาหกรรมรวม
หมายเหตต: กองทตนรวมมทการลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรม Health Care

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงทตนกระจตกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววลง
รายประเทศรวม

ตททา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการลงทตนกระจตกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตททา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงตนลงทตนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยจ สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อรทน ๆ : -5.31%
เงตนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทนาเงตนฝาก
: 3.13%

หนนวยลงทตน : 102.18%

กองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% NAV)
HEALTH CARE : 32.5%

OTHERS : 14.7%
MATERIALS : 8.7%

INDUSTRIALS : 9.8%
CONSUMER
DISCRETIONARY : 16.4%

For MOM_K-CHANGE

INFORMATION
TECHNOLOGY : 17.9%

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 ตรลสคม 2564

K-CHANGE-A(A)
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หลนกทรน พยจ ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
BAILLIE GIFFORD POSITIVE CHANGE FUND (BGUK)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.18%
2.66%
0.47%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
ต ต คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund Class B accumulation (GBP)
HEALTH CARE
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSUMER DISCRETIONARY
INDUSTRIALS
MATERIALS
OTHERS

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

32.50%
17.90%
16.40%
9.80%
8.70%
14.70%

หลนกทรน พยจ หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B
accumulation (GBP)
ASML
Moderna
Tesla Inc
TSMC
Dexcom

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

8.20%
7.80%
7.30%
6.10%
5.40%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP)
United States
Netherlands
Denmark
Taiwan
Brazil

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

K-CHANGE-A(A)
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดข รวบ ดวงนวตน คตณควรพตจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทตน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสตดไมนเกตน 4.8685

5.00
4.00
สมงสตดไมนเกตน 3.2100

3.00
2.00

เกปบจรตง 1.2840

สมงสตดไมนเกตน 1.0700

1.00
0.00

เกปบจรตง 0.0268

การจวดการ

สมงสตดไมนเกตน 0.2675

เกปบจรตง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

สมงสตดไมนเกตน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรตง 1.3736

เกปบจรตง 0.0200

คนาใชข จนายอรทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตต : - คนาใชข จาน ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สตดของกองทตน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพตทม ภาษทธรต กตจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทตน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรต ง

หมายเหตต : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงทตนของกองทตนตข นทางหรร อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-CHANGE-A(A)
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.6000

0.60
0.50

0.5000

0.5300

0.5000

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรต ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHANGE

หมายเหตต : - กองทตนตนางประเทศครน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองทตน
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรต งลนาสตดจากขข อมมลทททกองทตนตนางประเทศเปต ดเผย ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทตนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสรอชท ตชวนของกองทตนตนางประเทศ

K-CHANGE-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดทาเนตนการในอดทต มตไดข เปป นสตงท ยรนยวนถขงผลการดทาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (ตนวชชวช นดของกองทรน
หลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคส สเปป นสกรลเงปนปอนดจ สเตอรจ ลปง แลข วปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 75
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคส สเปป นสกรลเงปนปอนดจ สเตอรจ ลปง แลข วปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
80.00%

73.02%

70.00%
60.00%

% ตส อปช

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

17.34%

10.00%
0.00%

13.85%

10.29%

2562

2563

กองทตน

ดวชนทชท ตววดของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ททกองทตนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดทาเนตนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทต
ต
นจนถขงววนททาการสตดทข ายของปท ปฏตทตนนวตน
ผลการดทาเนตนงานของกองทตน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ

79.70%

80.00%
60.00%

% ตส อปช

40.00%
24.70%
20.00%

13.20%

6.70%

0.00%
-20.00%

22.40%

-3.30%
2561

2562

กองทตน

2563

ดวชนทชท ตววดของกองทตน

For MOM_K-CHANGE

K-CHANGE-A(A)
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -23.60%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.82% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 ตรลสคม 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-CHANGE-A(A)
19.64
ตววชท ตววด
20.28
ความผวนผวนของกองทตน * 20.66
ความผวนผวนของตววชท ตววด * 9.80

3.57
5.01
17.49
7.19

13.51
10.20
17.69
8.31

38.73
34.89
21.21
10.18

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

43.52
18.26
22.82
18.58

หมายเหตต : * รข อยละตนอปท
วตธทการคทานวณผลการดทาเนตนงานของกองทตนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดทาเนตนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรต ษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-CHANGE-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชท 29 ตรลสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHANGE-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

6.78

13.87

50.40

25.21

15.23

11.56

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

3.32

9.80

34.79

18.18

12.94

9.79

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

2.05

6.61

30.15

14.98

10.58

7.48

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.44

2.86

23.53

10.78

6.95

1.29

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

-2.91

-9.47

2.62

1.39

3.36

-6.72

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

9.10

9.12

9.96

12.51

11.26

10.85

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

10.70

10.58

11.04

14.37

12.31

11.63

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

12.68

12.85

13.96

16.57

13.44

14.39

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

15.96

16.99

17.45

19.32

15.67

16.12

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

27.10

29.54

27.02

30.30

27.84

29.18

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) ณ วนนทชท 31 ตรลสคม 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองทตนหลวก
N/A
N/A
12.60
38.00
37.20
N/A
N/A
33.80
Benchmark
N/A
N/A
8.30
30.00
15.30
N/A
N/A
12.40
หมายเหตต : Benchmark : ดวชนท MSCI All Country World
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/

K-CHANGE-A(A)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงตนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนจ

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

16 พฤษภาคม 2562
ไมนกทาหนด
18,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
13,648.14 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
24.3267 บาท/หนนวย
ซสทตอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นททาการซร ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทตนกววททนาททการซร
าการซรตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทตกน.ววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตท
ต ทาของการซร ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตท
ต ทาของการซร ตอครวงต ถวดไป
ทตกววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทตนกททววานการขายคร
ททาการซร ตอขาย
ทตกน.
ววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตท
ต ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตท
ต ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงตนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนททาการหลวงจากววนททารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงตน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยฑสนต รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CHANGE-A(A)

คตณวทรยา จตลมนตฑ (ผมขจดว การกองทตนทางเลรอก), เรตท มบรต หาร 14 กวนยายน 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 60.41%
(กรณทกองทตนจวดตว ตงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทต
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CHANGE-A(A)

ธนาคารกสตกรไทย จทากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทตสโกข จทากวด (มหาชน)
ธนาคารกรตงศรท อยตธยา จทากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณตชยฑ จทากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จทากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสตน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมรองไทยประกวนชทวตต จทากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมรองไทยประกวนชทวตต จทากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนตตลตงคฑ
บรต ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงทตน ฟตนโนมทนา จทากวด
บรต ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงทตน โรโบเวลธฑ จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ กรตงไทย ซทมตโกข จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ กรตงศรท จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ กสตกรไทย จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตตนาคตนภวทร จทากวด(มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรตรป จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วตคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท ต จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ทตสโกข จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณตชยฑ จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสตน จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ฟตนวนซนา จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ฟตนวนเซทย ไซรวส จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ฟตลลตป (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กตมเอปง (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จทากวด (มหาชน)
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บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรนา จทากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทตน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทตน เอเชทย เวลทฑ จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงทตน เวปลธฑ เมจตก จทากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงทตน แอสเซนดฑ เวลธฑ จทากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรต ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทตนกสตกรไทย จทากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนจ

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกนอใหข เกตดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทตนสงวนสตทธตททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนกวบหรร อเพรทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรต กา พลเมรองสหรวฐอเมรต กา หรร อผมขททมทถตทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรต กา หรร อบตคคลซขงท
โดยปกตตมทถตทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรต กา รวมถขงกองทรวพยฑสนต ของบตคคลดวงกลนาวและบรต ษวทหรร อ
หข างหตขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ตนและดทาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรต กา

ต ทาของการสวงท ซร ตอครวงต ถวดไป บรต ษวทจวดการจะคทานขงถขงประโยชนฑของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตท
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถรอหนนวยลงทตนเปป นสทาควญ โดยบรต ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนนวยลง
ทตนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตท
ต ทาของการสวงท ซร ตอครวงต ถวดไป คทา
อธตบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตตผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตฑของ
บรต ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนนวยลงทตนสามารถใชข ประโยชนฑจากขข อมมลในการตวดสตนใจ
- การลงทตนในหนนวยลงทตนไมนใชนการฝากเงตน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงตนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซขงท ผมขลงทตนอาจไมนไดข รวบเงตนลงทตนครนเตปมจทานวน
- ไดข รวบอนตมตว ตจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกทากวบดมแลของสทานวกงาน ก.ล.ต
- การพตจารณารนางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนรวมนท ตมตไดข เปป นการแสดงวนาสทานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองทตนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงทตนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรต ษวทจวดการกองทตนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนสนวนสรตปขข อมมลสทาควญ ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดทาเนตนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนททาใหข ผข อม รทนสทาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพตจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชทาระหนท ต โดยพตจารณาจากผลการดทาเนตนงานทททผาน นมาและฐานะการเงตน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทตน

ระดวบทททตทากวนา
นนาลงทตน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดข ตามกทาหนด

ตททากวนา
BBB

ตททากวนา
BBB(tha)

ตททากวนา
Baa

ตททากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดข ตามกทาหนด

อวนดวบเครดตตสมงทททสดต มทความเสททยงตททาทททสดต ทททจะไมนสามารถชทาระหนท ต
ไดข ตามกทาหนด
อวนดวบเครดตตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตททามากทททจะไมนสามารถ
ชทาระหนท ตไดข ตามกทาหนด
ความเสททยงตททาทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดข ตามกทาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขงท ขข ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงตนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขข ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททตทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยฑสนต ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตททากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยฑททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพตทมขข ตนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงทตน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พตจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทตน เชนน กองทตนรวมลงทตนดข วยสกตลเงตนดอลลารฑ ในชนวงทททเงตนบาทอนอน แตนขายททากทาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทตนรวม
จะไดข เงตนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชนวงทททบาทแขปงและขายททากทาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ตนกวนาเดตมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครรท องมรอสทาควญในการบรต หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ททาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทตนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบตสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมกน บว ดตลยพตนตจของผมขจดว การกองทตนรวมในการพตจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองทตนลงทตน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตตการณฑททสงน ผลกระทบตนอการดทาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทตนอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตตการณฑททสงน ผลกระทบตนออตตสาหกรรมนวตน กองทตนดวง
กลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตตการณฑททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกตจ สวงคม เปป นตข น กองทตนดวงกลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรต มาณการซร ตอขายทรวพยฑสนต ของกองทตน
โดยคทานวณจากมมลคนาทททตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ตอทรวพยฑสนต กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยฑสนต ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยฑสนต สตทธตเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองทตนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทตนรวมมทคาน
TE ตททา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตทา ดวงนวตน กองทตนรวมนท ตจขงมทประสตทธตภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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