รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค พอสซปทฟ
ล เชนจจ หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Positive Change Equity RMF
บรปษรทหลรกทรร พยจ จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
KCHANGERMF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมหนส วยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทลพเนข นลงททนแบบมลควสมเสลพยงตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยจ สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน
นโยบายกองทถน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: BGPCBAG:LN
• กองทถนหลวกมทนโยบายลงทถนในหถขนของบรม ษวททววท โลกซซงท เปป นเจข าของผลมตภวณฑฑหรร อมทพฤตมกรรมทททสงน ผลกระทบเชมง
บวก (Positive Impact) ตนอสวงคมโดยรวม หรร อสนวบสนถนใหข เกมดการเปลททยนแปลงในดข านตนางๆ เชนน การศซกษา ความ
เทนาเททยมทางสวงคม คถณภาพของระบบการดมแลสถขภาพ และดข านทรวพยากรและสมงท แวดลข อม เปป นตข น โดยมทการลงทถน
แบบกระจถกตววในหถขนของบรม ษวททววท โลกประมาณ 25-50 บรม ษวท
กลยททธจ ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธฑการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศซกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนระยะยาวเพรทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงทถนจะไดข รวบสมทธมประโยชนฑทางภาษท เมรทอปฏมบตว มตาม
เงรทอนไขการลงทถน
• ผมขลงทถนทททเหปนความสสาควญของการลงทถนในบรม ษวททททสงน ผลกระทบเชมงบวก (Positive Impact) ใหข กบว สวงคมและคาด
หววงผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทถนในหถขนดวงกลนาว
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ขนหรร อลดลงจนตสทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทสาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจสานวนเงมนทททแนนนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
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ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท ขชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ขดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองทถน KCHANGERMF และกองทถนหลวกอาจมทการลงทถนในสวญญาซร ขอขายลนวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลง
ทถน (Efficient Portfolio Management) และกองทถน KCHANGERMF อาจมทการลงทถนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ขอขายลนวงหนข าแฝง
(Structured Notes) ทสาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองทถนทททลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจสานวนททท
นข อยกวนา จซงอาจมทกสาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง
• กองทถนหลวกอาจปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน และกองทถน KCHANGERMF จะลงทถนในสวญญาซร ขอขายลนวงหนข าเพรทอ
ปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ดวงนวนข กองทถนจซงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
(Exchange Rate Risk)
• เนรทองจากกองทถน KCHANGERMF มทนโยบายลงทถนในกองทถนรวมตนางประเทศ ดวงนวนข การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองทถน
ลงทถน อาทม การเปลททยนแปลงทางการเมรองหรร อนโยบายทางการเงมน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนไดข รวมถซงมท
ความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมดวมกฤตการณฑไมนปกตม ทสาใหข กองทถนไมนสามารถนสาเงมนกลวบ
เขข ามาในประเทศ ซซงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งทถนอาจไดข รวบชสาระเงมนคนาขายครนหนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกสาหนดไวข ในหนวงสรอชท ขชวน
• กองทถน KCHANGERMF อาจมทการลงทถนในตราสารหนท ขทททมทอนว ดวบความนนาเชรทอถรอตสทากวนาทททสามารถลงทถนไดข (Non – Investment
Grade) และตราสารหนท ขทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอ (Unrated) ทวงในและตน
ข
างประเทศ ดวงนวนข ผมขลงทถนอาจมทความเสททยง
สมงขซ ขนจากการไมนไดข ชสาระครนเงมนตข นและดอกเบท ขย
• กองทถนหลวกมทการลงทถนในตลาดเกมดใหมน (Emerging Market) ทสาใหข ผข ลม งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจผวนผวน
มากกวนากองทถนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงทถนในตลาดหถขนพวฒนาแลข ว และผมขลงทถนอาจขาดทถนหรร อไดข รวบเงมนครนตสทากวนาเงมนลงทถน
เรมท มแรก
• กองทถนหลวกมทการลงทถนแบบกระจถกตวว จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวนากองทถนรวมทววท ไปทททมทการกระจายตวว
ในหถขนจสานวนมาก
• ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนฑทางภาษท ททระบถไวข ในคมมน รอการลงทถนในกองทถนรวมเพรทอการเลท ขยงชทพ
• ผมขถรอหนนวยลงทถนของกองทถน RMF จะไมนไดข รวบสมทธมประโยชนฑทางภาษท หากไมนปฏมบตว มตามเงรทอนไขการลงทถนและจะตข องครนสมทธม
ประโยชนฑทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงทถนของกองทถน RMF นท ขจะนสาไปจสาหนนาย จนาย โอน จสานสา หรร อนสาไปเปป นประกวนมมไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยจ (market risk)
ตสทา

ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Health Care

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตสทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ United States

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตสทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยจ สปนทลพลงททน
(% NAV)

อรทน ๆ : -5.91%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 1.94%

หนนวยลงทถน : 103.97%

กองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% NAV)
HEALTH CARE : 35.6%

OTHERS : 11.9%
INDUSTRIALS : 8.9%

MATERIALS : 9.4%
INFORMATION
TECHNOLOGY : 17.0%

For MOM_K-CHANGE

CONSUMER
DISCRETIONARY : 17.2%

ขข อมมล ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
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หลรกทรร พยจ ทพ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
BAILLIE GIFFORD POSITIVE CHANGE FUND (BGUK)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
103.97%
1.57%
0.37%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ข ข คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund Class B accumulation (GBP)
HEALTH CARE
CONSUMER DISCRETIONARY
INFORMATION TECHNOLOGY
MATERIALS
INDUSTRIALS
OTHERS

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

35.60%
17.20%
17.00%
9.40%
8.90%
11.90%

หลรกทรร พยจ หรส อตรสสสรทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B
accumulation (GBP)
Moderna
Tesla Inc
ASML
TSMC
MercadoLibre

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

8.90%
7.30%
7.10%
6.40%
5.00%

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

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

KCHANGERMF

48.00%
7.10%
6.40%
6.30%
5.00%
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวขน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00

เกปบจรมง 1.2840

สมงสถดไมนเกมน 1.0700

1.00
0.00

เกปบจรมง 0.0198

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 1.3666

เกปบจรมง 0.0200

คนาใชข จนายอรทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร ขอครนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมนเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : ไมนเกมน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงทถนของววนทสาการลนาสถดกนอนววนทสารายการสวบเปลททยนหนนวยลงทถน
ปว จจถบนว เรท ยกเกปบ 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงทถนของววนทสาการลนาสถดกนอนววนทสารายการสวบเปลททยนหนนวยลงทถน

KCHANGERMF
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
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 ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHANGE

หมายเหตถ : - กองทถนตนางประเทศครน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองทถน
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดจากขข อมมลทททกองทถนตนางประเทศเปม ดเผย ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสรอชท ขชวนของกองทถนตนางประเทศ

KCHANGERMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยรนยวนถซงผลการดสาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (ตรวชลวล รดของกองททน
หลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคส สเปป นสกทลเงปนปอนดจ สเตอรจ ลปง แลข วปรร บดข วยตข นททนกสร
ปข องกรนควสมเสลพยงอรตรสแลกเปลลพยน เพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 75
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคส สเปป นสกทลเงปนปอนดจ สเตอรจ ลปง แลข วปรร บดข วยอรตรสแลก
เปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
7.97%

8.00%
7.00%

6.00%

6.00%

% ตส อปล

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชท ขววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดสาเนมนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทถ
ข
นจนถซงววนทสาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวขน
ผลการดสาเนมนงานของกองทถน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
100.00%

80.10%

80.00%

% ตส อปล

60.00%
40.00%
20.00%

25.90%

13.20%

5.40%

0.00%
-20.00%

22.40%

-3.30%
2561

2562

กองทถน

2563

ดวชนทชท ขววดของกองทถน

For MOM_K-CHANGE
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -17.47%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.71% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Global Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
KCHANGERMF
ตววชท ขววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ขววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

11.44
13.52
23.19
11.02

14.04
8.35
22.12
9.44

11.44
13.52
23.19
11.02

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

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

20.33
20.33
22.71
10.75

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
เนรทองจากกองทถนมทผลการดสาเนมนงานนข อยกวนา 1 ปท ดวงนวนข ผลการดสาเนมนงานตวงแตน
ข จดว ตวงกองทถ
ข
นจะแสดงเปป นผลการดสาเนมนงาน
ทททเกมดขซ ขนจรม ง วมธทการคสานวณผลการดสาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KCHANGERMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Global Equity ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KCHANGERMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

13.95

18.85

59.78

20.11

14.60

9.73

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

9.06

13.08

42.88

14.09

11.72

8.21

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

7.20

10.28

36.32

10.90

10.17

6.18

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

5.05

8.13

25.36

6.78

6.69

-0.74

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

1.80

-2.67

14.82

2.28

1.03

-8.62

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

7.42

9.23

11.35

12.85

11.25

11.53

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

10.83

11.44

12.55

14.64

12.33

12.10

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

12.52

14.88

14.78

16.74

13.56

15.57

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

17.18

18.33

18.16

20.34

16.04

17.04

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

32.63

28.11

27.21

31.03

28.02

29.06

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation
(GBP) ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
(%)
กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
ตรงล แตส จรดตรงล
กองทถนหลวก
11.40
N/A
11.40
49.40
33.20
N/A
N/A
34.70
Benchmark
11.40
N/A
11.40
25.10
13.40
N/A
N/A
12.20
หมายเหตถ : Benchmark : ดวชนท MSCI All Country World
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ขนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนจ

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

9 พฤศจมกายน 2563
ไมนกสาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
2,083.71 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
12.0328 บาท/หนนวย
ซสทถอกล ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทท
นทสาการซร ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทสนาทสการซร
าการซรขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทสาการซร ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตส
ข ทาของการซร ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตส
ข ทาของการซร ขอครวงข ถวดไป
ทถกววนทสาการซร ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทสววานการขายคร
ทสาการซร ขอขาย
ทถกน.
ววนทสาการซร ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตส
ข ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตส
ข ทา

500 บาท
ไมนกสาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายครน
(ประกาศ NAVT+2 ครนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยฑสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KCHANGERMF

คถณวทรยา จถลมนตฑ (ผมขจดว การกองทถนทางเลรอก), เรมท มบรม หาร 9 พฤศจมกายน 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 0.61%
(กรณทกองทถนจวดตว ขงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทถ
ข
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KCHANGERMF

ธนาคารกสมกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จสากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จสากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซร ขอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จสากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซร ขอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธฑ จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงไทย ซทมมโกข จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงศรท จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กสมกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตมนาคมนภวทร จสากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรถรป จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วมคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท ข จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณมชยฑ จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสมน จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนซนา จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กมมเอปง (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรนา จสากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เอเชทย เวลทฑ จสากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซร ขอขายหนนวยลงทถน เวปลธฑ เมจมก จสากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถนกสมกรไทย จสากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนจ

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยฑสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ขนและดสาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนครนเตปมจสานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสรอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ขมมไดข เปป นการแสดงวนาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ขชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ขชวนสนวนสรถปขข อมมลสสาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดสาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทสาใหข ผข อม รทนสสาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท ข โดยพมจารณาจากผลการดสาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตสทากวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชสาระหนท ขไดข ตามกสาหนด

ตสทากวนา
BBB

ตสทากวนา
BBB(tha)

ตสทากวนา
Baa

ตสทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชสาระหนท ขไดข ตามกสาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตสทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชสาระหนท ข
ไดข ตามกสาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตสทามากทททจะไมนสามารถ
ชสาระหนท ขไดข ตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมนสามารถชสาระหนท ขไดข ตามกสาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซงท ขซ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขซ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซร ขอขายในระดวบราคาทททตสทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยฑสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยฑททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ขนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารฑ ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทสากสาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทสากสาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ขนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครรท องมรอสสาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทสาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปข องกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงน ผลกระทบตนอการดสาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวขน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร ขอขายทรวพยฑสนม ของกองทถน
โดยคสานวณจากมมลคนาทททตสทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ขอทรวพยฑสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยฑสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยฑสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตสทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตสทา ดวงนวขน กองทถนรวมนท ขจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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