
ขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563

หนนงสสอชชชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค พอสซปทชฟ เชนจจ หรขนทรน ชนปดเพสพอกสรออม

K Positive Change Equity Fund-SSF
K-CHANGE-SSF

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมเพสพอกสรออม (SSF)

• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชพเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชพยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยจจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

ผมขลงทรนไมสสสมสรถขสยคสนหรสอสนบเปลชพยนหนสวยลงทรนนชชกสอนวนนทชพ 4 มกรสคม 2564 ไดข

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยจสปนทชพลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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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) ไดขรวบอนทมวตตใหข

จวดตวตงโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเปปนกองททน non-UCITS ทททอยมนภายใตขกฎเกณฑฑ FCA’s 

Collective Investment Schemes Sourcebook (COLL) และเปปน Alternative Investment Fund (AIF) ทททอยมนภาย

ใตขกฎเกณฑฑ FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองททนหลวกบรตหารจวดการโดย Baillie Gifford & Co 

Limited โดยอยมนภายใตขกฎหมายทททเกททยวขของของสหราชอาณาจวกร (United Kingdom)

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงตนลงททนตนางประเทศ

• บรตษวทจวดการขอสงวนสตทธตเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพตเศษของกองททนรวมในอนาคตเปปนกองททนรวมหนนวย

ลงททน (Fund of Funds) หรรอเปปนกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรรอหลวกทรวพยฑตนางประเทศไดข 

หรรอสามารถกลวบมาเปปนกองททนรวมฟท ดเดอรฑ (Feeder Fund) โดยไมนททาใหขระดวบความเสททยงของการลงททน (risk 

spectrum) เพตทมขข ตน

• กองททน K-CHANGE-SSF เสนอขายหนนวยลงททนตวตงแตนววนททท 11 พฤษภาคม 2563 เปปนตขนไป

นโยบายกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: BGPCBAG:LN

• กองททนหลวกมทนโยบายลงททนในหทขนของบรตษวททวทวโลกซขทงเปปนเจขาของผลตตภวณฑฑหรรอมทพฤตตกรรมทททสนงผลกระทบเชตง

บวก (Positive Impact) ตนอสวงคมโดยรวม หรรอสนวบสนทนใหขเกตดการเปลททยนแปลงในดขานตนางๆ เชนน การศขกษา ความ

เทนาเททยมทางสวงคม คทณภาพของระบบการดมแลสทขภาพ และดขานทรวพยากรและสตทงแวดลขอม เปปนตขน  โดยมทการลงททน

แบบกระจทกตววในหทขนของบรตษวททวทวโลกประมาณ 25-50 หทขน

กลยรทธจในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม

กองททนหลวก ทวตงนท ต กองททนหลวกใชขกลยททธฑการบรตหารกองททนเชตงรทก (active management)

คทณสามารถศขกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?
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• ผมขลงททนทททเหปนความสทาควญของการลงททนในบรตษวททททสนงผลกระทบเชตงบวก (Positive Impact) ใหขกวบสวงคมและคาด

หววงผลตอบแทนระยะยาวจากการลงททนในหทขนดวงกลนาว  

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาของหทขนทททกองททนหลวกไปลงททน ซขทงอาจปรวบตววเพตทมสมงขข ตนหรรอลดลงตททา

กวนามมลคนาทททลงททนและททาใหขขาดททนไดข  

• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงรทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซขทงกปครอ เมรทอลงททนแลขวตของถรอหนนวยลงททนไวขไมน

นขอยกวนา 10 ปท  นวบตวตงแตนววนทททซร ตอหนนวยลงททน

กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจทานวนเงตนทททแนนนอน หรรอรวกษาเงตนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรตษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชพสสสคนญ

• กองททนและกองททนหลวกอาจมทการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอการเพตทมประสตทธตภาพการลงททน (Efficient Portfolio 

Management) และกองททนอาจมทการลงททนในตราสารทททมทสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes) ททาใหขอาจมทความเสททยง

มากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยฑอขางอตงโดยตรง เนรทองจากใชขเงตนลงททนในจทานวนทททนขอยกวนา จขงอาจมทกทาไร/ขาดททนสมงกวนาการลง

ททนในหลวกทรวพยฑอขางอตงโดยตรง

• กองททนลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจทานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงตนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวตน กองททนจขงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk) 

• เนรทองจากกองททนมทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนวตน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทต การ

เปลททยนแปลงทางการเมรองหรรอนโยบายทางการเงตน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถขงการออกมาตรการ

ทททอาจสนงผลใหขผมขลงททนไดขรวบเงตนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททก ทาหนดไวขในหนวงสรอชท ตชวน

• กองททนหลวกมทการลงททนในตลาดเกตดใหมน (Emerging Market) ททาใหขผมขลงททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวน

มากกวนากองททนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในตลาดหทขนพวฒนาแลขว และผมขลงททนอาจขาดททนหรรอไดขรวบเงตนครนตททากวนาเงตนลงททน

เรตทมแรก

• กองททนหลวกมทการลงททนแบบกระจทกตวว จขงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวนากองททนรวมทวทวไปทททมทการกระจายตวว

ในหทขนจทานวนมาก

• ผมขลงททนควรศขกษาขขอมมลเกททยวกวบสตทธตประโยชนฑทางภาษททททระบทไวขในคมนมรอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการออม

• ผมขถรอหนนวยลงททนของกองททนจะไมนไดขรวบสตทธตประโยชนฑทางภาษท หากไมนปฏตบวตตตามเงรทอนไขการลงททนและจะตของครนสตทธตประโยชนฑ

ทางภาษททททไดขรวบ พรขอมเงตนเพตทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากร

• ผมขถรอหนนวยลงททนจะไมนสามารถนทาหนนวยลงททนของกองททนไปจทาหนนาย จนาย โอน จทานทา หรรอนทาไปเปปนประกวนไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชพยงทชพสสสคนญ

ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยจ (market risk)

< 5% 5% - 10% 10% - 15% > 25%15% - 25%

ตททา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดทาเนตนงาน (SD)

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตททา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตททา

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Health Care

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชพง (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

ทนชงหมด/
เกสอบทนชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตททา สมง

ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงตนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 98.72%

เงตนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทนาเงตนฝาก

: 3.84%

อรทน ๆ : -2.56%

  สนดสสวนของประเภททรนพยจสปนทชพลงทรน

หลนกทรนพยจหรสอตรสสสรหนชชทชพมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

98.72%BAILLIE GIFFORD POSITIVE CHANGE FUND (BGUK) 

3.01%บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)  (AA-(tha))

0.83%บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563 ทวตงนท ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชพมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - 

Class B accumulation (GBP)

33.20%HEALTH CARE 

15.50%CONSUMER DISCRETIONARY 

13.89%INFORMATION TECHNOLOGY 

11.95%INDUSTRIALS 

10.20%MATERIALS 

15.26%OTHERS 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563
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หลนกทรนพยจหรสอตรสสสรทชพมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B 

accumulation (GBP)

9.30%Tesla Inc 

6.10%M3 

5.60%TSMC 

4.90%ASML 

4.70%Dexcom Inc 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563

สนดสสวนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation 

(GBP)

United States 45.68%

Denmark 7.60%

Japan 6.08%

Taiwan 5.61%

Netherlands 4.92%

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวตน คทณควรพตจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชพเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนฑ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอรทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรตง 1.0700

เกปบจรตง 0.0268 เกปบจรตง 0.0428 เกปบจรตง 0.0400

เกปบจรตง 1.1796

สมงสทดไมนเกตน 3.2100

สมงสทดไมนเกตน 0.2675 สมงสทดไมนเกตน 0.3210

สมงสทดไมนเกตน 1.0700

สมงสทดไมนเกตน 4.8685

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช พเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชพเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอรทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพตทม ภาษทธทรกตจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชพเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจนายจรตง

หมายเหตท : ผมขถรอหนนวยลงททนสามารถขายครน/สวบเปลททยนหนนวยลงททนไดขตวตงแตนววนททท 4 มกราคม 2564 เปปนตขนไป

คนาปรวบกรณทขายครนกนอนระยะเวลาถรอครองทททก ทาหนด (Exit Fee) :

- สทาหรวบกรณทถรอครองตททากวนา 1 ปท : เรทยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน

- สทาหรวบกรณทถรอครองตวตงแตน 1 ปทขข ตนไป : ไมนเรทยกเกปบคนาปรวบ

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

- กรณทเปปนการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสตกรไทย : ปวจจทบวนไมนเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณทสวบเปลททยนไปยวง SSF บลจ.อรทน : เรทยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนททาการลนาสทดกนอนววนททารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

(% ตสอปช ของ NAV)
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For MOM_K-CHANGE

หมายเหตท : กองททนตนางประเทศครน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรตงลนาสทดจากขขอมมลทททกองททนตนางประเทศเปตดเผย ทวตงนท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสรอชท ตชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดทาเนตนการในอดทต มตไดขเปปนสตทงยรนยวนถขงผลการดทาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (ตนวชชชวนดของกองทรน
หลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนชช 
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคสสเปป นสกรลเงปนปอนดจสเตอรจลปง แลขวปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปของกนนควสมเสชพยงอนตรสแลกเปลชพยน เพสพอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสสนวณผลตอบแทน รขอยละ 75  
• MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงคสสเปป นสกรลเงปนปอนดจสเตอรจลปง แลขวปรนบดขวยอนตรสแลก
เปลชพยนเพสพอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสสนวณผลตอบแทน รขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

ผลการดทาเนตนงานของกองททน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-CHANGE

3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -6.55%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 20.60% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Equity

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชพเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชพเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชพ 30 กนนยสยน 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตนชงแตสจนดตนชง *YTD

K-CHANGE-SSF 16.57 N/A N/A N/A N/A N/A 30.98N/A

ตววชท ตววด 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A 12.73N/A

ความผวนผวนของกองททน * 21.34 N/A N/A N/A N/A N/A 20.60N/A

ความผวนผวนของตววชท ตววด * 12.35 N/A N/A N/A N/A N/A 15.05N/A

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท

เนรทองจากกองททนมทผลการดทาเนตนงานนขอยกวนา 1 ปท  ดวงนวตน ผลการดทาเนตนงานตวตงแตนจวดตวตงกองททนจะแสดงเปปนผลการดทาเนตนงาน

ทททเกตดขข ตนจรตง วตธทการคทานวณผลการดทาเนตนงานของกองททนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดทาเนตนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรตษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชพ 30 กนนยสยน 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHANGE-SSF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

19.04 18.7761.76 62.06 11.61 8.37เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 5

13.39 9.1643.26 34.38 8.21 6.24เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 25

8.80 4.8529.44 14.66 4.93 5.69เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 50

6.23 -0.0219.48 1.17 2.65 0.31เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 75

-1.17 -5.436.72 -12.57 -6.77 -12.03เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

12.63 12.5117.71 22.35 11.31 11.07เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 5

14.99 13.6420.62 25.58 13.25 11.96เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 25

17.63 16.0723.34 27.26 14.01 13.39เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 50

22.41 17.9426.49 29.25 15.72 16.56เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 75

28.95 24.7138.62 39.32 30.30 26.46เปอรฑเซปนตฑไทลฑททท 95
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8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation 
(GBP) ณ วนนทชพ 30 กนนยสยน 2563

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนชงแตสจนดตนชงYTD
กองททนหลวก N/A 58.90 72.50 31.30 N/A N/A 33.80N/A

Benchmark N/A 24.00 5.80 9.00 N/A N/A 9.10N/A

หมายเหตท : Benchmark :  ดวชนท MSCI All Country World 

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท  ขข ตนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมนจนายเงตนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนจ

16 พฤษภาคม 2562วนนทชพจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 8,000 ลขานบาท

ไมนกทาหนด

84.00 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 17.7275 บาท/หนนวย

ททกววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนททาการซร ตอ ททกววนททาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวตนตททาของการซร ตอครวตงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวตนตททาของการซร ตอครวตงถวดไป

บรตษวทจวดการจะเปตดใหขผมขถรอหนนวยลงททนขายครนหนนวยลงททน

และสวบเปลททยนออกจากกองททนตวตงแตนววนททท 4 มกราคม 2564 

เปปนตขนไป เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

บรตษวทจวดการจะเปตดใหขผมขถรอหนนวยลงททนขายครนหนนวยลงททน

และสวบเปลททยนออกจากกองททนตวตงแตนววนททท 4 มกราคม 2564 

เปปนตขนไป เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ววนททาการขายครน บรตษวทจวดการจะเปตดใหขผมขถรอหนนวยลงททนขายครนหนนวยลงททน

และสวบเปลททยนออกจากกองททนตวตงแตนววนททท 4 มกราคม 2564 

เปปนตขนไป เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขวตนตททาของการขายครน ไมนกทาหนด

ไมนกทาหนดยอดคงเหลรอขวตนตททา

ระยะเวลาการรวบเงตนคนาขายครน

(ประกาศ NAV T+2 ครนเงตน T+4 เวลา 10.00 น.)

T+4 ครอ 4 ววนททาการหลวงจากววนททารายการขายครน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยฑสตนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน คทณวทรยา จทลมนตฑ (ผมขจวดการกองททนทางเลรอก), เรตทมบรตหาร 14 กวนยายน 2563

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 87.40%

(กรณทกองททนจวดตวตงไมนถขง 1 ปทจะแสดงคนาตวตงแตนจวดตวตงกองททน)
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ธนาคารกสตกรไทย จทากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทตสโกข จทากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮขาสฑ จทากวด (มหาชน)

บรตษวท เมรองไทยประกวนชทวตต จทากวด (มหาชน)

บรตษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน ฟต นโนมทนา จทากวด

บรตษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธฑ จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ กรทงไทย ซทมตโกข จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ กรทงศรท จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ กสตกรไทย จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตตนาคตนภวทร จทากวด(มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรท รป จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ เคททบท (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วตคเคอรฑส (ประเทศไทย) จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ทรทนทตท ต จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณตชยฑ จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ นายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน เซปนทรวล เวลธฑ โซลมชวทน จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสตน จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟต นวนซนา จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟต นวนเซทย ไซรวส จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ฟต ลลตป (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กตมเอปง (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑชวทน 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 เออทซท จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑ ไอรนา จทากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยฑจวดการกองททน เมอรฑชวทน พารฑทเนอรฑ จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑจวดการกองททน เอเชทย เวลทฑ จทากวด

บรตษวทหลวกทรวพยฑนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน เวปลธฑ เมจตก จทากวด

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชชวน / บรตษวทหลวกทรวพยฑจวดการกองททนกสตกรไทย จทากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวตน 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

ธรรกรรมทชพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนจ

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกตดความขวดแยขงทางผลประโยชนฑไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสตทธตทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนฑของประเทศ

สหรวฐอเมรตกา พลเมรองสหรวฐอเมรตกา หรรอผมขทททมทถตทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรตกา หรรอบทคคลซขทง

โดยปกตตมทถตทนทททอยมนในสหรวฐอเมรตกา รวมถขงกองทรวพยฑสตนของบทคคลดวงกลนาวและบรตษวทหรรอ

หขางหทขนสนวนซขทงจวดใหขมทขข ตนและดทาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรตกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงตน รวมทวตงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงตนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน

ซขทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงตนลงททนครนเตปมจทานวน

 - ไดขรวบอนทมวตตจวดตวตง และอยมนภายใตขการกทากวบดมแลของสทานวกงาน ก.ล.ต

 - การพตจารณารนางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมตไดขเปปนการแสดงวนาส ทานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวตน

ทวตงนท ต บรตษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนสนวนสรทปขขอมมลส ทาควญ ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดทาเนตนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนท ทาใหขผมขอรทนส ทาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพตจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซขทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชทาระหนท ต โดยพตจารณาจากผลการดทาเนตนงานทททผนานมาและฐานะการเงตน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดตตสมงทททสทด มทความเสททยงตททาทททสทดทททจะไมนสามารถชทาระหนท ต

  ไดขตามกทาหนด

  อวนดวบเครดตตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตททามากทททจะไมนสามารถ

  ชทาระหนท ตไดขตามกทาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตททาทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดขตามกทาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดขตามกทาหนด

ระดวบทททต ททากวนา

นนาลงททน

ตททากวนา

BBB

ตททากวนา

BBB(tha)

ตททากวนา

Baa

ตททากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชทาระหนท ตไดขตามกทาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขทงขข ตนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมรองทวตงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงตนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขข ตนดขวย ดวงนวตนราคา

ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนขาจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททต ททาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยฑสตนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตททากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยฑทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพตทมขข ตนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน ปวจจวยทางการเมรองทวตงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซขทงพตจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยฑสมง

- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงตนดอลลารฑในชนวงทททเงตนบาทอนอน แตนขายททากทาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม

จะไดขเงตนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายททากทาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข ตนกวนาเดตมดขวยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครรทองมรอสทาควญในการบรตหารความเสททยงดวง

กลนาว ซขทงท ทาไดขดวงตนอไปนท ต

- ปของกนนควสมเสชพยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมนกวบดทลยพตนตจของผมขจวดการกองททนรวมในการพตจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตทการณฑทททสนงผลกระทบตนอการดทาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตทการณฑทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตทการณฑทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง 

เศรษฐกตจ สวงคม เปปนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดทาเนตนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรตมาณการซร ตอขายทรวพยฑสตนของกองททน 

โดยคทานวณจากมมลคนาทททต ททากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ตอทรวพยฑสตนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยฑสตนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยฑสตนสททธตเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขทงสะทขอนใหขเหปนถขง

ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตททา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททต ททา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจขงมทประสตทธตภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด

ในอวตราทททสมง ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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