K-CHANGE-SSF
กองทุนเปดเค พอสซิทีฟ เชนจ ชนิดเพื่อการออม

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
สําหรับกองทุนเปดเค พอสซิทีฟ เชนจ ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูใ นหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค พอสซิทฟี เชนจ ชนิดเพือ่ การออม รวมทัง้ ไดศกึ ษาเงือ่ นไขการลงทุน
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมที่ขาพเจาไดรับเปน
อยางดีแลว

สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF EXTRA) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
SSF พิเศษ
(Super Savings
Funds Extra)

SSF
(Super Savings Funds)

RMF ปรับเกณฑ

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ตามมาตรการเยียวยา
COVID-19

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

RMF มีการปรับเกณฑ
ลดหยอนภาษีสูงสุด และ
ยกเลิกขั้นต่ำในการลงทุน

-

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

สูงสุด 200,000 บาท
ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 500,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

ป 2563 - 2567

เริ่มป 2563 เปนตนไป

นโยบาย
การลงทุน

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ระยะเวลา
ถือครอง

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ป

คืออะไร
% ลดหยอนภาษี
ของรายได
จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด
ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไขการลงทุน SSF (ขายคืนกอนครบ 10 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุน)
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวนทัง้ หมดทันที พรอมจายเงินเพิม่ ใหรฐั 1.50% ตอเดือน โดยคิดยอนหลังตัง้ แตเดือน
เม.ย.ของปทเี่ คยยืน่ ขอลดหยอนภาษีไว จนถึงวันทีย่ นื่ คืนภาษี
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืนซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย
บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จายตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองตํา่ กวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย
ขอควรทราบกรณีซอื้ เกินสิทธิ SSF (สวนทีเ่ กิน 30% ของรายไดทตี่ อ งเสียภาษีหรือเกิน 200,000 บาท แลวแตกรณี)
1. เงินคาซือ้ หนวยลงทุนสวนทีซ่ อื้ เกินสิทธิจะไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
2. กําไรสวนเกินทุน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขายหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่เกินสิทธิ จะถือเปนรายไดในป
ที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย แมจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 10 ปก็ตาม
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองตํา่ กวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน

.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................

สําหรับผูซ อื้ หนวยลงทุน
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.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................

สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค พอสซปทฟ
ช เชนจจ หรนข ทรน ชนปดเพสอพ กสรออม
K Positive Change Equity Fund-SSF
บรปษนทหลนกทรนพยจจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-CHANGE-SSF
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมเพสอพ กสรออม (SSF)
• กองทรนรวมฟช ดเดอรจ (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชเพ นขนลงทรนแบบมชควสมเสชยพ งตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยจสปนทชลพ งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน

K-CHANGE-SSF
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) (กองททนหลวก)
• กองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองททนหลวก) ไดขรบว อนทมตว ตใหข
จวดตวงต โดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเปป นกองททน non-UCITS ทททอยมภน ายใตขกฎเกณฑฑ FCA’s
Collective Investment Schemes Sourcebook (COLL) และเปป น Alternative Investment Fund (AIF) ทททอยมภน าย
ใตขกฎเกณฑฑ FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองททนหลวกบรตหารจวดการโดย Baillie Gifford & Co
Limited โดยอยมภน ายใตขกฎหมายทททเกททยวขของของสหราชอาณาจวกร (United Kingdom)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงตนลงททนตนางประเทศ
• บรตษวทจวดการขอสงวนสตทธตเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพตเศษของกองททนรวมในอนาคตเปป นกองททนรวมหนนวย
ลงททน (Fund of Funds) หรรอเปป นกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรรอหลวกทรวพยฑตาน งประเทศไดข
หรรอสามารถกลวบมาเปป นกองททนรวมฟท ดเดอรฑ (Feeder Fund) โดยไมนทาท ใหขระดวบความเสททยงของการลงททน (risk
spectrum) เพตทมขขนต
• กองททน K-CHANGE-SSF เสนอขายหนนวยลงททนตวงต แตนวนว ททท 11 พฤษภาคม 2563 เปป นตขนไป
นโยบายกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: BGPCBAG:LN
• กองททนหลวกมทนโยบายลงททนในหทนข ของบรตษวททวทวโลกซขงท เปป นเจขาของผลตตภวณฑฑหรรอมทพฤตตกรรมทททสงน ผลกระทบเชตง
บวก (Positive Impact) ตนอสวงคมโดยรวม หรรอสนวบสนทนใหขเกตดการเปลททยนแปลงในดขานตนางๆ เชนน การศขกษา ความ
เทนาเททยมทางสวงคม คทณภาพของระบบการดมแลสทขภาพ และดขานทรวพยากรและสตทงแวดลขอม เปป นตขน โดยมทการลงททน
แบบกระจทกตววในหทนข ของบรตษวททวทวโลกประมาณ 25-50 หทนข
กลยรทธจในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองททนหลวก ทวงต นท ต กองททนหลวกใชขกลยททธฑการบรตหารกองททนเชตงรทก (active management)
คทณสามารถศขกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก :
https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/
K-CHANGE-SSF
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กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททเหปนความสทาควญของการลงททนในบรตษวททททสงน ผลกระทบเชตงบวก (Positive Impact) ใหขกบว สวงคมและคาด
หววงผลตอบแทนระยะยาวจากการลงททนในหทนข ดวงกลนาว
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาของหทนข ทททกองททนหลวกไปลงททน ซขงท อาจปรวบตววเพตทมสมงขขนต หรรอลดลงตททา
กวนามมลคนาทททลงททนและททาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบเงรทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซขงท กปครอ เมรทอลงททนแลขวตของถรอหนนวยลงททนไวขไมน
นขอยกวนา 10 ปท นวบตวงต แตนวนว ทททซรอต หนนวยลงททน
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจทานวนเงตนทททแนนนอน หรรอรวกษาเงตนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสรอชทชต วนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรตษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดต ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสพ สส คนญ
• กองททนและกองททนหลวกอาจมทการลงททนในสวญญาซรอต ขายลนวงหนขาเพรทอการเพตทมประสตทธตภาพการลงททน (Efficient Portfolio
Management) และกองททนอาจมทการลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซรอต ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes) ททาใหขอาจมทความเสททยง
มากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยฑอาข งอตงโดยตรง เนรทองจากใชขเงตนลงททนในจทานวนทททนอข ยกวนา จขงอาจมทกาท ไร/ขาดททนสมงกวนาการลง
ททนในหลวกทรวพยฑอาข งอตงโดยตรง
• กองททนลงททนในสวญญาซรอต ขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจทานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงตนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองททนจขงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• เนรทองจากกองททนมทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนวนต การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทต การ
เปลททยนแปลงทางการเมรองหรรอนโยบายทางการเงตน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถขงการออกมาตรการ
ทททอาจสนงผลใหขผลมข งททนไดขรบว เงตนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาท หนดไวขในหนวงสรอชทชต วน
• กองททนหลวกมทการลงททนในตลาดเกตดใหมน (Emerging Market) ททาใหขผลมข งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวน
มากกวนากองททนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในตลาดหทนข พวฒนาแลขว และผมลข งททนอาจขาดททนหรรอไดขรบว เงตนครนตททากวนาเงตนลงททน
เรตมท แรก
• กองททนหลวกมทการลงททนแบบกระจทกตวว จขงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวนากองททนรวมทวทวไปทททมทการกระจายตวว
ในหทนข จทานวนมาก
• ผมลข งททนควรศขกษาขขอมมลเกททยวกวบสตทธตประโยชนฑทางภาษท ททระบทไวขในคมมน รอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการออม
• ผมถข รอหนนวยลงททนของกองททนจะไมนไดขรบว สตทธตประโยชนฑทางภาษท หากไมนปฏตบตว ตตามเงรทอนไขการลงททนและจะตของครนสตทธตประโยชนฑ
ทางภาษท ททไดขรบว พรขอมเงตนเพตทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากร
• ผมถข รอหนนวยลงททนจะไมนสามารถนทาหนนวยลงททนของกองททนไปจทาหนนาย จนาย โอน จทานทา หรรอนทาไปเปป นประกวนไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยพ งทชสพ สส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยจ (market risk)
ตททา

ความผวนผวนของ
ผลการดทาเนตนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตททา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตททา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Health Care , Information Technology

สมง

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตททา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States

ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (exchange rate risk)
ตททา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงตนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยจสปนทชลพ งทรน
(% NAV)

เงตนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทนาเงตนฝาก
: 1.82%
อรทน ๆ : 3.96%

หนนวยลงททน : 94.22%

กองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% NAV)
HEALTH CARE : 27.08%

OTHERS : 17.15%
FINANCIALS : 11.28%

MATERIALS : 11.49%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
12.99%

For MOM_K-CHANGE

INFORMATION
TECHNOLOGY : 20.01%

ขขอมมล ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565

K-CHANGE-SSF
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หลนกทรนพยจทมชพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
BAILLIE GIFFORD POSITIVE CHANGE FUND (BGUK)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
94.22%
1.71%
0.11%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund Class B accumulation (GBP)
HEALTH CARE
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSUMER DISCRETIONARY
MATERIALS
FINANCIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

27.08%
20.01%
12.99%
11.49%
11.28%
17.15%

หลนกทรนพยจหรสอตรสสสรทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B
accumulation (GBP)
ASML
TSMC
Deere & Co
Moderna Inc
MercadoLibre

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

9.19%
8.82%
5.45%
5.19%
4.83%

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

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

K-CHANGE-SSF
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5.62%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนต คทณควรพตจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสทดไมนเกตน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกตน 3.2100

3.00
2.00

เกปบจรตง 1.2840

สมงสทดไมนเกตน 1.0700

1.00
0.00

เกปบจรตง 0.0268

การจวดการ

สมงสทดไมนเกตน 0.2675

เกปบจรตง 0.0428

ผมดข แม ลผลประโยชนฑ

สมงสทดไมนเกตน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรตง 1.3736

เกปบจรตง 0.0200

คนาใชขจนายอรทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอรทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพตทม ภาษทธรท กตจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซรอต ครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
3.00%

เกปบจรปง
ยกเวขน

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรตง

หมายเหตท : - คนาปรวบกรณทขายครนกนอนระยะเวลาถรอครองทททกาท หนด (Exit Fee) :
สทาหรวบกรณทถรอครองตททากวนา 1 ปท : เรทยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน (ปว จจทบนว ยกเวขนไมนเรทยกเกปบตวงต แตนวนว ททท 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2565)
สทาหรวบกรณทถรอครองตวงต แตน 1 ปท ขนข ต ไป : ไมนเรทยกเกปบคนาปรวบ
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทเปป นการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสตกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทสบว เปลททยนไปยวง SSF บลจ.อรทน : เรทยกเกปบอวตรา 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนททาการลนาสทดกนอนววนททารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน (ตวงต แตนวนว ททท
15 มท.ค. 2564 เปป นตขนไป)

K-CHANGE-SSF
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คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรน
0.6000

0.60
0.50

0.5000

0.5300

0.5000

0.40
0.30
0.20

0.1000

0.10

0.0300
0.00

การจวดการ

คนาใชขจนายอรทนๆ
คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรตง

รวมคนาใชขจนาย

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHANGE

หมายเหตท : - กองททนตนางประเทศครน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรตงลนาสทดจากขขอมมลทททกองททนตนางประเทศเปต ดเผย ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสรอชทชต วนของกองททนตนางประเทศ

K-CHANGE-SSF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดทาเนตนการในอดทต มตไดขเปป นสตทงยรนยวนถขงผลการดทาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (ตนวชชวช นดของกองทรน
หลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนชช
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคสสเปป นสกรลเงปนปอนดจสเตอรจลปง แลขวปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชพยงอนตรสแลกเปลชพยน เพสอพ เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคพ สส นวณผลตอบแทน รขอยละ 75
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคสสเปป นสกรลเงปนปอนดจสเตอรจลปง แลขวปรนบดขวยอนตรสแลก
เปลชพยนเพสอพ เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคพ สส นวณผลตอบแทน รขอยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
60.00%
50.23%

50.00%

% ตสอปช

40.00%
30.00%

23.39%

22.64%

20.00%
10.75%

10.00%
0.00%

2563

2564

กองททน

ดวชนทชทวต ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดทาเนตนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองททนจนถขงววนททาการสทดทขายของปท ปฏตทตนนวนต
ผลการดทาเนตนงานของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
100.00%

80.10%

80.00%

% ตสอปช

60.00%
40.00%
20.00%

25.90%

13.20%

5.40%

0.00%
-20.00%

22.40%

20.10%

10.80%

-3.30%
2561

2562

กองททน

2563

2564

ดวชนทชวท ต ดว ของกองททน

For MOM_K-CHANGE
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -37.63%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 23.89% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอพ ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
K-CHANGE-SSF
ตววชทวต ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวต ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-23.63
-7.56
33.32
17.78

-5.65
-0.19
32.92
19.03

-27.75
-5.41
31.73
17.31

-16.20
4.78
25.11
13.54

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

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
12.35
N/A
17.72
N/A
23.89
N/A
13.54

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วตธทการคทานวณผลการดทาเนตนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดทาเนตนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรตษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-CHANGE-SSF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHANGE-SSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 5

5.85

9.20

13.52

20.75

9.47

11.14

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 25

-4.37

-9.43

-5.39

10.73

6.82

8.39

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 50

-7.33

-17.41

-12.28

7.48

5.73

5.57

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 75

-11.54

-26.74

-23.10

6.16

4.27

1.81

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 95

-28.35

-48.39

-54.51

2.55

2.10

-3.76

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 5

15.56

15.77

11.77

12.95

11.96

11.17

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 25

22.09

20.47

15.76

15.37

13.15

12.15

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 50

26.15

24.78

19.40

16.86

14.81

14.12

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 75

35.58

32.22

25.11

21.08

17.03

15.98

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 95

59.29

53.92

42.54

30.00

26.78

29.83

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตสจนดตนงช
กองททนหลวก
N/A
N/A
-27.70 -16.80
21.70
19.30
N/A
N/A
Benchmark
N/A
N/A
-4.60
5.60
12.20
10.10
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท MSCI All Country World
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขขนต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงตนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนจ

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชจพ ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

16 พฤษภาคม 2562
ไมนกาท หนด
18,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
3,318.98 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
17.1976 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นททาการซรอต นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววททนาททการซร
าการซร
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนททาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนต ตททาของการซรอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตททาของการซรอต ครวงต ถวดไป
ททกววนททาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกททววานการขายคร
ททาการซรอต ขาย
ททกน.
ววนททาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนต ตททาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนต ตททา

ไมนกาท หนด
ไมนกาท หนด

ระยะเวลาการรวบเงตนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนททาการหลวงจากววนททารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงตน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยฑสนต รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CHANGE-SSF

คทณวทรยา จทลมนตฑ (ผมจข ดว การกองททนทางเลรอก), เรตมท บรตหาร 14 กวนยายน 2563

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 44.72%
(กรณทกองททนจวดตวงต ไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-CHANGE-SSF

ธนาคารกสตกรไทย จทากวด (มหาชน)
ธนาคารยมโอบท จทากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮขาสฑ จทากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสตน
บรตษวท เมรองไทยประกวนชทวตต จทากวด (มหาชน)
บรตษวท หลวกทรวพยฑ บทยอนดฑ จทากวด
บรตษวท หลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรตษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน ฟตนโนมทนา จทากวด
บรตษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธฑ จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ กรทงไทย เอปกซฑสปรตง จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ กรทงศรท จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ กสตกรไทย จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตตนาคตนภวทร จทากวด(มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วตคเคอรฑส (ประเทศไทย) จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ทรทนทตท ต จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณตชยฑ จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสตน จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ พาย จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟตนวนซนา จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟตนวนเซทย ไซรวส จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟตลลตป (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑชทนว พารฑทเนอรฑ จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตขา (ประเทศไทย) จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ อารฑเอชบท (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไอรนา จทากวด (มหาชน)
บรตษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เมอรฑชทนว พารฑทเนอรฑ จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เอเชทย เวลทฑ จทากวด
บรตษวทหลวกทรวพยฑนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน เวปลธฑ เมจตก จทากวด
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บรตษวทหลวกทรวพยฑนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน แอสเซนดฑ เวลธฑ จทากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรตษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททนกสตกรไทย จทากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวนต 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com
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คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกตดความขวดแยขงทางผลประโยชนฑไดขทท
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กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสตทธตททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรตกา พลเมรองสหรวฐอเมรตกา หรรอผมทข ทมทถทตนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรตกา หรรอบทคคลซขงท
โดยปกตตมทถทตนทททอยมใน นสหรวฐอเมรตกา รวมถขงกองทรวพยฑสนต ของบทคคลดวงกลนาวและบรตษวทหรรอ
หขางหทนข สนวนซขงท จวดใหขมทขนข ต และดทาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรตกา

กสรเปลชยพ นแปลงมมลคสสขนนช ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตททาของการสวทงซรอต ครวงต ถวดไป บรตษวทจวดการจะคทานขงถขงประโยชนฑของผมข
สนพงซสอช ครนชงถนดไป
ถรอหนนวยลงททนเปป นสทาควญ โดยบรตษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข รอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตททาของการสวทงซรอต ครวงต ถวดไป คทา
อธตบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตฑของ
บรตษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข รอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนฑจากขขอมมลในการตวดสตนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงตน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงตนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงตนลงททนครนเตปมจทานวน
- ไดขรบว อนทมตว ตจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกทากวบดมแลของสทานวกงาน ก.ล.ต
- การพตจารณารนางหนวงสรอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมต ตไดขเปป นการแสดงวนาสทานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถขง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชต วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรตษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชต วนสนวนสรทปขขอมมลสทาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผตดชอบในการดทาเนตนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาท ใหขผอมข ทรนสทาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพตจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชทาระหนท ต โดยพตจารณาจากผลการดทาเนตนงานทททผาน นมาและฐานะการเงตน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทากวนา
นนาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชทาระหนทไต ดขตามกทาหนด

ตททากวนา
BBB

ตททากวนา
BBB(tha)

ตททากวนา
Baa

ตททากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชทาระหนทไต ดขตามกทาหนด

อวนดวบเครดตตสมงทททสดท มทความเสททยงตททาทททสดท ทททจะไมนสามารถชทาระหนท ต
ไดขตามกทาหนด
อวนดวบเครดตตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตททามากทททจะไมนสามารถ
ชทาระหนทไต ดขตามกทาหนด
ความเสททยงตททาทททจะไมนสามารถชทาระหนทไต ดขตามกทาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซขงท ขขนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงตนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขขนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขขนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซรอต ขายในระดวบราคาทททตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยฑสนต ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตททากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยฑททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพตทมขขนต หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซขงท พตจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชยพ งจสกกสรเปลชยพ นแปลงของอนตรสแลกเปลชยพ น (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงตนดอลลารฑในชนวงทททเงตนบาทอนอน แตนขายททากทาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงตนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายททากทาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขขนต กวนาเดตมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครรอท งมรอสทาควญในการบรตหารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ททาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยพ งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขขนต อยมกน บว ดทลยพตนตจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพตจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตทการณฑททสงน ผลกระทบตนอการดทาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตทการณฑททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนต กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกตดเหตทการณฑททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกตจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรตมาณการซรอต ขายทรวพยฑสนต ของกองททน
โดยคทานวณจากมมลคนาทททตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซรอต ทรวพยฑสนต กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยฑสนต ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยฑสนต สททธตเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซขงท สะทขอนใหขเหปนถขง
ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตททา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทา ดวงนวนต กองททนรวมนทจต งข มทประสตทธตภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอตง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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