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ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

นับตั ้งแต่ช่วงเปลี ่ยนสหัสวรรษ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างมากใน

หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างประสิทธิภาพและปลดล็อกปริมาณข้อมูลในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้น    

มาก่อน โดยความเพรียบพร้อมส าหรับการใช้งานและการตีความข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การด าเนินชีวิตมี

ความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้นจากการตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ายังคงมีการ

ค้นพบข้อมูลประเภทใหม่ๆ แต่จ านวนค าถามที่สามารถตั้งถามได้นั้นไม่มีขีดจ ากัด และมีการเติบโต

ตลอดเวลา ซึ่งยังมีข้อมูลประเภทใหม่อีกจ านวนมากที่ยังไม่ได้น าไปใช้งาน

Samsara บริษัทที่มีฐานธุรกิจในซานฟรานซิสโก ต้องการเปลี่ยนรถเพื่อการพาณิชย์ รถพ่วง 

อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม และคลังสินค้าให้เป็นสินทรัพย์แบบอัจฉริยะ

โอกาสของนวัตกรรมซึ่งมีขนาดใหญ่นี้อยู่ในตลาดที่มีผู้เล่นหลายราย โดยไม่มีผู้น าตลาดที่เด่นชัด 

และเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Microsoft ยังไม่ได้เข้ามาด าเนินธุรกิจ ท าให้เกิด

ค าถามว่า รูปแบบของธุรกิจลักษณะนี้มีความซับซ้อนเกินไปหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่าง

รวดเร็วของ Samsara นับตั้งแต่ก่อต้ังเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม

เพื่อจัดการปัญหาในภาคธุรกิจ Samsara เริ่มต้นจากกลุ่มยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ด้วยการ

สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายที่เปลี่ยนความซับซ้อนและตลาดที่มีความแตกต่างกันไปเป็นโอกาส

ของการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน และสามารถระบุโอกาสของการเติบโต เนื่องจากทุกธุรกิจต่างๆมี

แนวโน้มที่จะใช้งานยานพาหนะ

เกือบร้อยละ  90 ของรายได้ที่เกิดขึ้นประจ าของ Samsara มาจากการให้บริการวิดีโอเพื่อความ

ปลอดภัยของยานพาหนะ (ข้อมูลจากกล้องหน้าของ AI) และ telematics ของยานพาหนะ (ข้อมูล

ต าแหน่ง GPS) ทั้งนี้ การสร้างมูลค่าเพิ่มของ Samsara มาจากความสามารถในการเข้าถึง ความ

สะดวก และการรวบรวมข้อมูลจ านวนมหาศาลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่

ลูกค้า ซึ่งสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจได้

การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล

SAMSARA ตัวอย่างธุรกิจท่ีอาศัยความไดเ้ปรยีบจากการใช้ขอ้มลู



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในปัจจุบัน Samsara จัดหาเซ็นเซอร์ของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในตลาด เนื่องจากระดับ

การเชื่อมต่อในระดับต ่าของรถยนต์รุ่นเก่า อย่างไรก็ตามรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้น

ด้วยระบบ GPS และการสื่อสารของตนเอง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป วงจรการเปลี่ยนสินทรัพย์ตามปกติจะ

ปรับลดความจ าเป็นของ Samsara ในการจัดหาฮาร์ดแวร์ และเป็นปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการ

ขยายธุรกิจ และปรับปรุงอัตราก าไร

ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมส าหรับการเติบโตของ Samsara มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อน อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELD) จะบันทึกเวลาการขบัขีข่องรถยนต์เพือ่การพาณิชย์โดยอตัโนมัติเพื่อให้มั่นใจ

ว่าผู้ขับขี่ปฏิบัติตามด้วยขอ้ก าหนดชั่วโมงการให้บริการ ซ่ึงจะท าให้ถนนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือการ

ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย ซึ ่งเป็นการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นตาม

ข้อก าหนด และความกังวลที่มากขึ้นเกี ่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั ้น Samsara จึงอยู่ใน

ต าแหน่งของธุรกิจที่ถูกต้องส าหรับแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างเหล่านี้

นอกเหนือไปจากธุรกิจยานยนต์ แผนงานด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับแรงขับเคลื่อนโดยความ

ต้องการของลูกค้าทั้งหมด และการเป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจยานยนต์เพื่อการพาณิชย์รายแรกสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขันในชดุผลิตภัณฑ์ทีก่ าลังพฒันา ทั้งนี้ Sanjit Biswas ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบริหาร 

(CEO) และผู้ก่อตั้งบริษัท ใช้เวลา 1 ใน 3 เพื่อตรวจสอบการให้บริการแก่ลูกค้า ขอค าติชมเกี่ยวกับ

ข้อเสนอส าหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และความเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีแรงขับเคลื่อนการเติบโตซึ่งเกิดจากข้อได้เปรียบทั้งในระดับการบริหารความสัมพันธ์ภายในกับ

ลูกค้าและระหว่างลูกค้าจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้น บริษัทซึ่งมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนใช้บริการจาก Samsara

มากขึ้นเท่าไร จะเป็นแรงสนับสนุนการมองเห็นการด าเนินงานของบริษัทให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

เท่านั้น และดังนั้น Samsara จึงมีประโยชน์ส าหรับลูกค้ามากขึ้น

การมีลูกค้าในภูมิภาคหรือในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากขึ้น  จะเป็นแรงสนับสนุนให้ 

Samsara สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสัมพัทธ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น , การสร้าง

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และความก้าวหน้าในการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะมีข้อมูลในการตัดสินใจว่า ปัจจัยใดมีผลกระทบมากที่สุดในการปรับปรุง

ความสามารถในการแข่งขัน

ไม่น่าแปลกใจว่า Samsar มีอัตราการรักษาลูกค้าโดยสุทธิเกินกว่าร้อยละ 100 ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ

ที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกของ Samsara น าไปสู่การบริโภคที่มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทมี

ความน่าดึงดูดส าหรับธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีตัวตน

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตจากความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนใน

อนำคต ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท า

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่

เพิ่มขึ้น๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

(บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global 

Growth Fund ณ เม.ย. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความ

ถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ 

และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรงุศร ีจ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น

รำยละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท – สะสมมูลค่ำ 

(KFGG-A)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท – ผู้ลงทุนสถำบัน 

(KFGG-I)

นโยบำยกำรลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global 

Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีมีศักยภาพในการ

เติบโตสงู และจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีการก ากับดูแลโดยทางการ (Regulated Market) 

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบำยปอ้งกันควำมเสี่ยง

ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน 

(ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ)

ดำวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด                                                  

สะสมมูลคา่

หน่วยลงทุนชนิด                                                  

ผู้ลงทุนสถาบัน


