รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค พอสซิทีฟ เชนจ หุนทุน

กองทุนเปดเค พอสซิทีฟ เชนจ หุนทุน (K-CHANGE)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์
หุ้นทุน (K Positive Change Equity Fund: K-CHANGE)” เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน
ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ
อั น สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ มี ผ ลการดำ � เนิ นงานที่ ดี บ นความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

ขอแสดงความนับถือ
						 KAsset
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�การซื้อกองทุนรวม
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำ�รายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย)
เป็นการชั่วคราว
สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
(K Positive Change Equity Fund : K-CHANGE)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้
1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-CHANGE-A(A)
2. ชนิดเพื่อการออม : K-CHANGE-SSF
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 16 พฤษภาคม 2562
รอบระยะเวลาบัญชี
1 พฤษภาคม – 30 เมษายน
นโยบายการลงทุน
กองทุนมี นโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้น ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของ กองทุ น
Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม
Baillie Gifford Investment Funds ICVC ในอั ต ราส่ ว นโดยเฉลี่ ยในรอบปี บั ญ ชี ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรือ มีพ ฤติ กรรมที่ ส่ งผลกระทบเชิ งบวก (Positive Impact) ต่ อ สั งคมโดยรวม ตามดุ ล ยพิ นิ จของ
Baillie Gifford & Co Limited ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน แต่ไม่
จากัดเพียงด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพของระบบการดูแล
สุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัว กองทุนหลักได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเป็ นกองทุ น non-UCITS ที่ อยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ FCA’s
Collective Investment Schemes sourcebook (COLL) และเป็ น Alternative Investment Fund (AIF) ที่
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie
Gifford & Co Limited โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจั กร (United Kingdom) ซึ่งเป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุน หลัก) แบ่ งหน่ วยลงทุน ที่เสนอขายออกเป็น คลาส
(Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่า โครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกาไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ
ทั้ งนี้ กองทุ น เปิ ด เค พอสซิ ที ฟ เชนจ์ หุ้ น ทุ น จะลงทุ น ใน Class B accumulation (GBP) ซึ่ งเป็ น Class
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่
ลงทุน โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญและไม่ถือว่าเป็นการดาเนินงานที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่สหราชอาณาจักร โดยใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
(GBP) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจั ดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่ง
หนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และ
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ หารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ ระหว่างการดาเนินการกระจายการถือหุ้น
รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนได้
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
K-CHANGE-A(A)
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-CHANGE-SSF
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2

3

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
กองทุนมีนโยบายที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)        
(กองทุนหลัก) โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม Baillie Gifford Investment Funds ICVC ในอัตราส่วนโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่    
ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม ตามดุลยพินิจของ Baillie Gifford
& Co Limited ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน แต่     
ไม่จำ�กัดเพียงด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพ
ของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการลงทุนแบบ
กระจุกตัว กองทุนหลักได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดย
เป็นกองทุน non-UCITS ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ FCA’s Collective Investment Schemes
sourcebook (COLL) และเป็น Alternative Investment Fund (AIF) ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie   
Gifford & Co Limited โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักร (United
Kingdom) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities             
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้      
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน จะลงทุนใน Class B accumulation (GBP) ซึ่งเป็น
Class สำ�หรับผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ
SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย     
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก�ำหนด อย่างไร
ก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted                   
Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการกระจาย     
การถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
4

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 95.90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุน
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.92 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ในขณะที่กองทุนลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการ
เงินและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 4.1 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 6.08 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
โดยกองทุนมีการทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 87.78 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.13 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 อยูท่ ี่  
17.38%  เมือ่ เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI All Country World ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลีย่ นตามสัดส่วน ทีม่ ผี ลตอบแทนอยูท่ ี่ 11.12% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจาก
การด�ำเนินงานสูงกว่าดัชนีอา้ งอิง 6.26% ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานรอบระยะเวลา  1 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม  
2565 อยู่ที่ -27.70% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World +2% มีผลตอบแทนอยู่ที่
-4.30%
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Positive Change Equity Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year
ผลตอบแทนกองทุ
นรวม/Fund Return
ตัวชี้วัด

2555 นเปิ2556
2557
2560
ผลการดำเนินงานของกองทุ
ดเค พอสซิท(2014)
ีฟ เชนจ์ หุ(2015)
้น2558
ทุน-A ชนิ(2016)
ด2559
สะสมมูลค่(2017)
า
(2012)
(2013)
Fund Performance of K Positive Change Equity Fund-A(A)

2561
(2018)

2562
(2019)

*S

17.34

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2563
(2020)

2564
(2021)

73.02

10.82

ผลตอบแทนตั
วชี้วัด/Benchmark Return
แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

Benchmark
• From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 90% adjusted by cost
10.29
13.85
23.39
of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of
return calculation.
13.17
28.61
20.53

* ก่อนวันทีน่ 22
กรกฎาคม
2565 กองทุ
นใช้ดัชนี MSCI
ACWI
Total Return USDStandard
(100%) แปลงค่
าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความผั
ผวน
(Standard
deviation)
ของตั
วชีGross
้วัด/Benchmark
Deviation

* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was MSCI ACWI Gross Total Return USD converted
to British Pound Sterling,
by cost of FX
10.28
26.5275% adjusted10.52
hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of

• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เพื่อเทียบกันบผวน
ค่าสกุลเงิ(Standard
นบาท ณ วันทีdeviation)
่คำนวณผลตอบแทน
10%
ความผั
ของผลการดำเนิ
นงาน/Fund Standard Deviation

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท

*S
ณ วัผลการดำเนิ
นที่คำนวณผลตอบแทน
25%วัน
เป็จันดตัตัวชี้ง้วกองทุ
ัด นจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception
return
นงานตั้งแต่
datecalculation.
to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to
Date
-22.66

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
2.17
-5.05
-28.23

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)
18.34

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*16/05/2019

Since
Inception
Return
(% p.a.)
17.38

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

-7.01

-0.99

0.59

-4.59

11.01

11.12

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

30.56

27.65

29.98

28.94

26.12

24.80

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

17.99

15.94

18.58

17.28

19.12

18.22

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Positive Change Equity Fund-A(A)

ตัวชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

Benchmark
• From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 90% adjusted by cost
of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of
return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 75% adjusted by cost of FX
*เอกสารการวั
ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม
2565 กองทุ
นใช้ดัชนี MSCI ACWI
Gross Total
USD ้น
(100%)
แปลงค่าเป็นสกุลเงินดปอนด์
สเตอร์ลิง แล้
วปรับด้วยต้นทุนการป้
องกัน
ดผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นรวมฉบั
บนี้ไReturn
ด้จัดทำขึ
ตามมาตรฐานการวั
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นรวมของสมาคมบริ
ษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of
return calculation.

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
280.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

260.00

เกณฑ์มาตรฐาน*

240.00
220.00
200.00
180.00

174.27

160.00
144.13

140.00
120.00
100.00
80.00
5/62

9/62

1/63

5/63

9/63

1/64

5/64

9/64

1/65

5/65

9/65

* ตัวชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%)
แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงแล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ    
วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 10%
* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์ส
เตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 75%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาทณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
Fund Performance of K Positive Change Equity Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year

ผลการดำเนินงานของกองทุ
ดเค พอสซิ2557
ทีฟ เชนจ์ หุ2558
้นทุน ชนิดเพื
่อการออม2560
2555 นเปิ2556
2559
(2012) of(2013)
(2015)Fund-SSF
(2016)
(2017)
Fund Performance
K Positive (2014)
Change Equity

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

*S

2564
(2021)

ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนกองทุ
นรวม/Fund Return
• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
แล้
วปรับด้วยต้นทุนการป้
นความเสี่ยงด้านอัตReturn
ราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตอบแทนตั
วชี้วอัดงกั/Benchmark
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

Benchmark
50.23
10.75
• From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 90% adjusted by cost
of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted22.64
to Thai Baht at the date
of
23.39
return calculation.

* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความผั่ยงด้นานอั
ผวน
(Standard
deviation)
ความเสี
ตราแลกเปลี
่ยนเพื่อเที
ยบกับค่าสกุลของตั
เงินบาท วณชีวั้วนัด
ที่ค/Benchmark
ำนวณผลตอบแทนStandard
75% และปรัDeviation
บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 75% adjusted by cost of FX
hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai14.52
Baht at the date of10.52
return calculation.

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

21.07

20.54

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to
Date
-22.68

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
2.17
-5.06
-28.25

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*11/05/2020

Since
Inception
Return
(% p.a.)
10.70

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

-7.01

-0.99

0.59

-4.59

14.79

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

30.56

27.65

29.98

28.94

24.53

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

17.99

15.94

18.58

17.28

14.44

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
Fund Performance of K Positive Change Equity Fund-SSF

ตัวชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

Benchmark
• From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI ACWI Gross Total Return USD converted to British Pound Sterling, 90% adjusted by cost
of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of
return calculation.

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of
return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
* Prior
July 2022,
the Fund’s
was MSCI
ACWI Gross
Returnin
USD
converted to with
BritishAIMC
Pound Sterling,
75% adjusted by cost of FX
*เอกสารการวั
ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม
2565 กองทุ
นใช้ดัชนี MSCI ACWI
Gross Total
USD ้น
(100%)
แปลงค่าเป็นสกุลเงินดปอนด์
สเตอร์ลิง แล้
วปรับด้วยต้นทุนการป้
องกัน
ดผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นรวมฉบั
บนี้ไReturn
ด้จัดทำขึ
ตามมาตรฐานการวั
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นรวมของสมาคมบริ
ษัทจัtoด22การลงทุ
น/The
fundbenchmark
performance
document
is Total
prepared
accordance
standards.
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน หุ้นทุน-A ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
200.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน หุ้นทุน-A ชนิดเพื่อการออม
เกณฑ์มาตรฐาน*

180.00

160.00

140.71

140.00

128.64
120.00

100.00

80.00
5/63

8/63

11/63

2/64

5/64

8/64

11/64

2/65

5/65

8/65

* ตัวชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%)
แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงแล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ    
วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 10%
* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์ส
เตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 75%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาทณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
		

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
13,935,654,815.07
เงินฝากธนาคาร
752,793,454.43
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
54,128.65
จากสัญญาอนุพันธ์
115,123,020.28
ลูกหนี้อื่น
1,447,440.03
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
86,054.20
รวมสินทรัพย์
14,805,158,912.66
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากสัญญาอนุพันธ์
246,232,220.36
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
11,441,917.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
16,091,328.97
หนี้สินอื่น
472,111.10
รวมหนี้สิน
274,237,578.02
สินทรัพย์สุทธิ
14,530,921,334.64
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
8,339,895,774.85
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
7,490,544,066.02
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
(1,299,518,506.23)
สินทรัพย์สุทธิ
14,530,921,334.64
ประเภท
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดเพื่อการออม
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สินทรัพย์สุทธิ

จำ�นวนหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

0,978,207,811.22
  3,552,713,523.42

  629,939,871.5621
  204,049,705.9226

  17.4273
  17.4110

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้
(,000)
(,000)		

เงินตรา	
ต่างประเทศ
(,000)

มูลค่ายุติธรรม %
บาท (,000) เงินลงทุน

			
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
		 Baillie Gifford & Co Ltd								
Baillie Gifford Positive Change Fund
108,018.38   371,844.51 (GBP) 317,466.02 (GBP) 13,935,654.82 100.00
รวมหน่วยลงทุน
13,935,654.82 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 15,837,366,711.90 บาท)						 13,935,654.82 100.00
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

				
			

บาท

รายได้			
     รายได้ดอกเบี้ย
88,346.65
          รวมรายได้
88,346.65
ค่าใช้จ่าย
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ
92,550,505.66
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1,928,135.51
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3,085,016.81
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
44,362.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
1,362,438.81
          รวมค่าใช้จ่าย
98,970,458.79
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
(98,882,112.14)
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
     รายได้อื่น
8,934,466.21
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(120,788,912.72)
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(657,914,173.39)
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
514,528,460.00
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(805,474,898.26)
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
8,335,337.03
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 349,309,285.64
          รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
(703,070,435.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
(801,952,547.63)
หัก ภาษีเงินได้
13,252.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
(801,965,799.70)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
752,847,583.08
5.19
เงินฝาก
752,847,583.08
5.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
13,935,654,815.07
95.90
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน
13,935,654,815.07
95.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(131,109,200.08)
(0.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
(131,109,200.08)
(0.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(26,471,863.43)
(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14,530,921,334.64 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 3.34%
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
752,847,583.08
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

0.00
5.18
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า	
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
ความน่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
ความน่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
กำ�หนด
หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

N/A
N/A

AA+(tha)
AA+(tha)

11,997,447.03
740,850,136.05

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่มตราสารตาม
(ง) เท่ากับ 0.00%
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ประเภทสัญญา	 คู่สัญญา	
			

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันดับ		
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์
ของผู้ออก

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl.
AAA
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
AAA(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
AAA(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc.
AA-(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
AAA(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
AAA(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

มูลค่าตาม %
ราคาตลาด NAV
16,254,080.02
(432,886.15)
(2,164,430.76)
13,419,470.71
1,008,586.15
272,658.46
15,887,125.55
4,940,183.99
21,260,825.55
946,770.67
27,167,120.04
6,488,170.65
(1,719,892.70)
(439,946.35)
208,430.76
1,145,192.28
(120,807.72)
(73,076.97)
(15,259,256.34)
(10,895,468.82)
1,771,200.65
4,353,204.79
(7,171,799.35)
(7,551,799.35)
(12,241,378.15)
(6,630,551.26)
(3,466,275.63)
(60,027,432.58)
(1,947,112.54)
(116,090,105.69)

0.11%
0.00%
-0.01%
0.09%
0.01%
0.00%
0.11%
0.03%
0.15%
0.01%
0.19%
0.04%
-0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
-0.11%
-0.07%
0.01%
0.03%
-0.05%
-0.05%
-0.08%
-0.05%
-0.02%
-0.41%
-0.01%
-0.80%

วันครบ กำ�ไร/ขาดทุน
กำ�หนด (net gain/loss)
7 พ.ย. 2565
7 พ.ย. 2565
7 พ.ย. 2565
7 พ.ย. 2565
7 พ.ย. 2565
7 พ.ย. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
9 ม.ค. 2566
9 ม.ค. 2566
6 ก.พ. 2566
6 ก.พ. 2566
6 ก.พ. 2566
13 มี.ค. 2566
13 มี.ค. 2566
13 มี.ค. 2566
13 มี.ค. 2566
3 เม.ย. 2566
3 เม.ย. 2566
8 พ.ค. 2566
8 พ.ค. 2566
8 พ.ค. 2566
8 พ.ค. 2566
12 มิ.ย. 2566
12 มิ.ย. 2566
12 มิ.ย. 2566
3 ก.ค. 2566
3 ก.ค. 2566
7 ส.ค. 2566

16,254,080.02
(432,886.15)
(2,164,430.76)
13,419,470.71
1,008,586.15
272,658.46
15,887,125.55
4,940,183.99
21,260,825.55
946,770.67
27,167,120.04
6,488,170.65
(1,719,892.70)
(439,946.35)
208,430.76
1,145,192.28
(120,807.72)
(73,076.97)
(15,259,256.34)
(10,895,468.82)
1,771,200.65
4,353,204.79
(7,171,799.35)
(7,551,799.35)
(12,241,378.15)
(6,630,551.26)
(3,466,275.63)
(60,027,432.58)
(1,947,112.54)
(116,090,105.69)
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า 
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจ�ำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต�่ำสุด
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต�่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและ
คื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สู ง สุ ด และได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยมากจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
AA - มีความเสี่ยงต�่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
A - มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ  บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืน      
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ       
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า  และอาจมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  พฤษภาคม  ถึงวันที  ตุลาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

92,550.51

0.65

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

1,928.14

0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

3,085.02

0.02

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

1,420.05

0.01

98,983.71

0.69

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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