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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลโกรทเพือ่ การเลีย้ งชีพ
Krungsri Global Growth RMF (KFGGRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน

บลจ.กรุ งศรี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
▪

▪
▪

▪

▪

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลีย้ งชีพ : จะนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุน หลัก ) ซึ่ งบริห ารจัด การ
โดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
ทั่วโลก ซึ่งเป็ นหุน้ ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีการกากับดูแลโดยทางการ
(Regulated Market)
กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade)
หรือตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวม
กับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก จะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนไทยจะทาสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) เกือบทั้งหมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
สามารถกลับ มาเป็ น กองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท าให้ร ะดับ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.bailliegifford.com)

(2) กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
▪

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลีย้ งชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund มี ก ล ยุ ท ธ์ ใน ก า รบ ริ ห า รแ บ บ เชิ ง รุ ก ( Active
Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
▪
▪

ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งผูล้ งทุนต้องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนีโ้ ดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนด เพื่อจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอย่างถูกต้อง

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
▪ กองทุนไทยจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีตน้ ทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไทยโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
▪ กองทุนหลักอาจทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
▪ กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิ งโดยตรง
▪ กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ซึ่งในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทาการซือ้ ขายใดเกินกว่าอัตรา
ที่กาหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจเลื่อนรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนดไปในวันทาการซือ้ ขาย
ถัดไป นอกจากนี ้ ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขาย
ได้ตามปกติ หรือหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักลงทุนถูกระงับการซือ้ ขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเกิด
เหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การเสนอ
ขาย การสับเปลี่ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้
▪ ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับ คู่มือการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
▪ ผูล้ งทุนในกองทุนรวมนี ้ จะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีจ้ ะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่เี คยได้รบั มาภายในกาหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
▪ กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
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1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ต่า

สูง

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ต่า

สูง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary) และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ต่า

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
Portfolio Breakdown (% of NAV)

Sector Breakdown (% of NAV)

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

NVIDIA
Amazon.com
Moderna
Tesla Inc
ASML

5.60%
5.60%
5.50%
5.10%
4.40%

หมายเหตุ : ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 พฤศจิกายน 2564
4

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่เกิน
4.6545

สูงสุดไม่เกิน
2.2470

สูงสุดไม่เกิน
2.1400

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

สูงสุดไม่เกิน
0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนย้อนหลังได้ท่ี www.krungsriasset.com

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
ไม่มี
50 บาท
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
50 บาท
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc *

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.62%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

0.05%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

0.67%

หมายเหตุ : * กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดาเนินงาน
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index สัดส่วน 100.00%
บริษัทจัดการจะใช้ดชั นีชีว้ ดั ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.krungsriasset.com

ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ที่มา: Factsheet ของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

14 ตุลาคม 2564

อายุโครงการ

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทาการนับถัดจากวันทารายการโดยไม่นบั รวมวันหยุด
ต่างประเทศ (T+4)
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาชาระเงินจริงซึง่ อาจจะเร็วขึน้ หรือ
ช้าลงกว่าเดิมก็ได้แต่จะต้องไม่เกิน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณ NAV และไม่นบั รวม
วันหยุดต่างประเทศซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล

ขอบเขตหน้าที่

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

นายจาตุรนั ต์ สอนไว
นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

14 ตุลาคม 2564

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

14 ตุลาคม 2564

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

▪ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือ
▪ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิม่ เติมได้ท่ี www.krungsriasset.com

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

ลักษณะเฉพาะของ
Class B USD Acc:

(1) เป็ น Class ที่เสนอขายให้กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน:

10 สิงหาคม 2559

นโยบายการลงทุน:

กองทุนจะพยายามบรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุน โดยกระจายการลงทุนในตราสารทุนด้วยการถือครองหลักทรัพย์
ระหว่าง 30 ถึง 60 ตัว ซึ่งจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกากับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)
อย่างน้อย 1 แห่ง
ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุน้ สามัญและหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น ตราสารที่มี
สิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ (Convertible Securities) ตราสารบุริมสิทธิ (Preferred Securities) ตราสาร
บุริมสิทธิที่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ (Convertible Preferred Securities) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สามัญ (Warrants) และสิทธิในการซื อ้ หุน้ ออกใหม่ (Rights) ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนไม่ได้เลือกมาจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมใดหรือประเทศใดเป็ นการเฉพาะ ซึ่งโดยปกติจะมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ ขณะที่ลงทุน
กองทุน มีก ลยุท ธ์ก ารลงทุน ในตราสารทุน ทั่วโลกที่จดทะเบีย นซือ้ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ที่มีก ารก ากับดูแลโดย
ทางการ (Regulated Market) โดยมุ่ง หวัง ที่ จ ะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ แ ข็ง แกร่ง ในระยะยาว หุ้น ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตสูงจะถูกคัดเลือกเป็ นรายตัวจากทีมผูจ้ ดั การกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญโดยอาศัยผลงานวิจยั ที่
จัดทาขึน้ เองและที่จดั ทาโดยทีมการลงทุนอื่นของ Baillie Gifford
เงินสดถือเป็ นองค์ประกอบส่วนที่เหลือสาหรับการลงทุนของกองทุน โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร นอกจากนี ้ กองทุนอาจถือครองตราสารที่เทียบเท่าเงินสดเป็ นครัง้ คราว ได้แก่ ตราสารหนีภ้ าคเอกชนระยะ
สัน้ (Commercial Paper) ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker's Acceptance) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits)
ตลอดจนหลั ก ทรัพ ย์ที่ อ อกโดยรัฐ บาล หรื อ องค์ก ารระหว่ า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะเหนื อ รัฐ ( Supranational
Organization) ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์เหล่านีจ้ ะต้องจดทะเบียนซือ้ ขายใน Regulated Market และได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับ เงินฝากและตราสารที่
เทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ในกรณีสถานการณ์ไม่
ปกติ (เช่น ในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง) กองทุนอาจถือครองเงินสดและตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในสัดส่วน
ที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น รวมถึงกองทุนประเภท Exchange Traded Funds ไม่เกินร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะต้องมีวตั ถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forwards) แต่จะไม่
ถือเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนแบบเชิงรุก ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ล่วงหน้าดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(สามารถดูร ายละเอีย ดของนโยบายการลงทุ นเพิ่ มเติมได้ จ ากหนั งสือ ชี้ชวนของกองทุ น Baillie Gifford
Worldwide Long Term Global Growth Fund)

ดัชนีชีว้ ัด (Benchmark):

MSCI All Country World Index

อายุโครงการ:

ไม่กาหนด

บริษัทจัดการกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide Funds PLC

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
เว็บไซต์:

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.bailliegifford.com
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▪ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้กับผูม้ ีอานาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนาส่งข้อมูลส่วนตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรือสาเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผูถ้ ื อหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ขอ้ มูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็ น
สิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

2

หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ น
(Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากดังกล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
• ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกัน ความเสี่ ยงหรื อไม่
• ไม่ ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
1/3

หัวข้ อ
risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ใดอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
หนี่ง (High sector เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
concentration
risk)

- ความเสี่ยงจากการ
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ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
หนึ่ง (High
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)
ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
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ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชี้วดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไป
จากดัชนีช้ ีวดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่ตา่ ํ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
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หัวข้ อ
อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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