iPO: วันที 4 – 11 ตุลาคม 2564

ข้ อมูล ณ วันที 1 ตุลาคม 2564

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรียูเอสอิควิตีเพือการออม
Krungsri US Equity SSF
(KFUSSSF)
บลจ.กรุ งศรี จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพือการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนแบบมีความเสียงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินทีลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอืนๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีเ1 พือการออม: จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ Baillie
Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) ซึงบริ หารจัดการโดยบริษัท Baillie
Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในหุ้นทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทีอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็ นหลัก ซึงมีการกระจายการ
ลงทุนทีหลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีมี
รายได้ หรื อสินทรั พย์ ส่วนใหญ่ อยู่ในสหรัฐฯ ซึงเป็ นหลักทรั พย์ ทีจดทะเบียน ซื 1อขาย หรื อจัดจําหน่ายใน Regulated
Market ทัวโลก
กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท1 ีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade)
หรื อตราสารหนีท1 ีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมือรวม
กับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี 1 กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 1อ
ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management) โดยขึ 1นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
สามารถกลับ มาเป็ นกองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ทํ า ให้ ร ะดับ ความเสี ยงของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิมขึน1 ทัง1 นี 1 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึน1 อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.bailliegifford.com)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ยูเอสอิควิตี 1เพือการออม มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นทีกองทุนหลักไปลงทุน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึ 1น หรื อลดลงจนตํากว่ามูลค่าที
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี 1ทัวไป
ผู้ลงทุนทีประสงค์จะได้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึงผู้ลงทุนต้ องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนี 1โดยให้ เป็ นไปตามเงือนไขที
กรมสรรพากรกําหนด เพือจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมอย่างถูกต้ อง

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนทีเน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสียงของกองทุนนี
อ่ านหนังสือชี 1ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีสําคัญ
กองทุนไทยอาจทําสัญญาป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินโดยขึ 1นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงอาจมีต้นทุน
สําหรับการทําธุรกรรมฯ โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ 1น และในกรณี ทีไม่ได้ ทําสัญญา
ป้องกันความเสียงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรื อได้ รับผลกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินหรื อได้ รับเงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้
กองทุนหลักอาจทําสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนโดยขึน1 อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk)
กองทุนไทยและ/หรื อกองทุนหลักอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
และอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญ ญาซื 1อขายล่วงหน้ าแฝง จึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนืองจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนทีน้ อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื 1อขายไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ซึงในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทําการซื 1อขายใดเกินกว่าอัตรา
ทีกําหนดไว้ ดังกล่าว กองทุนหลักอาจเลือนรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนดไปในวันทําการซื 1อขาย
ถัดไป นอกจากนี 1 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื 1อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื 1อ
ขายได้ ตามปกติ หรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซื 1อขาย หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางเศรษฐกิจ การเมือง หรื อ
เกิดเหตุการณ์ อืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การ
เสนอขาย การสับเปลียน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าทีกําหนดไว้
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทังสอบถามรายละเอี
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ยดเพิมเติม และขอรับคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพือการออมได้ ทีบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 1อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี 1 จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 1จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้ รับมาภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
1 องชําระเงินเพิมและ/หรื อเบี 1ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนรวมนีล1 งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย
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1. ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา

สูง

2. ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ตํา

สูง

- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้ าฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) และกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้ านสุขภาพ (Healthcare)

- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสียง FX

ทังหมด/เกือบทังหมด

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน

ตํา

สูง

หมายเหตุ: โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเฉลียร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินทีลงทุน
ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

แหล่งทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้ รับ
ดังนัน1 คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่ เกิน
4.6545

สูงสุดไม่ เกิน
2.2470

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400

สูงสุดไม่ เกิน
0.1070

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจริงจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที www.krungsriasset.com

ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื 1อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
ทีลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

สูงสุดไม่ เกิน
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
ไม่มี
50 บาท
0.50 %

เก็บจริง
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี
50 บาท
0.50 %

ตามทีจ่ายจริง

ตามทีจ่ายจริง

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 1อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม
หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอนใดแล้
ื
ว
(2) บริษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าปรับเฉพาะกรณีทีเป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมด้ วยกัน ทังภายใต้
1
การบริหารของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอืน
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) *

1. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 1อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.25%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

0.10%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
1

0.35%

หมายเหตุ : * กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด/อ้ างอิง (Benchmark) คือ S&P 500 Total Return สัดส่วน 100.00%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชี 1วัดในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที
คํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพือใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
*คุณสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที www.krungsriasset.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ทีมา: Factsheet ของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

7

ข้ อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

จ่ าย ซึงจะจ่ า ยได้ เมื อกองทุ น มี กํ า ไรสะสมและจะต้ อ งไม่ ทํ าให้ ก องทุ น มี ผ ลขาดทุ น สะสมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน1

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

14 ตุลาคม 2564

อายุโครงการ

ไม่กําหนด
วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที 4 - 11 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
1 1 จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที11 ตุลาคม 2564
หลัง IPO: เริมตั 1งแต่วนั ที 18 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 1อขายของกองทุน
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
1 าของการซื 1อครัง1 แรก : 500 บาท
มูลค่าขันตํ
1 าของการซื 1อครัง1 ถัดไป : 500 บาท

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน :
เริมตั 1งแต่วนั ที 18 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 1อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
มูลค่าขันตํ
1 าของการขายคืน
: ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
1 า
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการโดยไม่นบั รวมวันหยุด
ต่างประเทศ (T+4)
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงระยะเวลาชําระเงินจริงซึงอาจจะเร็วขึ 1นหรื อ
ช้ าลงกว่าเดิมก็ได้ แต่จะต้ องไม่เกิน 5 วันทําการนับตั 1งแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณ NAV และไม่นบั รวม
วันหยุดต่างประเทศซึงเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยขึ 1นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
1 1 บริษัทจัดการจะแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าว
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการโดยประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
รายชือผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชือ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที

วันทีเริมบริหารกองทุนรวมนี

นายจาตุรันต์ สอนไว
นายชูศกั ดิ• อวยพรชัยสกุล

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

14 ตุลาคม 2564

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

14 ตุลาคม 2564

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 1อคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับการแต่งตั 1งจากบริษัทจัดการ
ทังนี
1 1 คุณสามารถตรวจดูรายชือผู้สนับสนุนการขายฯ เพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน1 1-2 โซนเอ ชัน1 12 ชัน1 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 1อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมทีอาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้ อมูลสําคัญทีผู้ลงทุนควรทราบเกียวกับกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก):
ชือกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund

ลักษณะเฉพาะของ
Class B Acc (USD):

(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื 1อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

วันทีจดทะเบียนกองทุน:

13 พฤศจิกายน 2555

วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน:

กองทุนมีวตั ถุประสงค์ทีจะได้ รับผลตอบแทนโดยรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที
อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็ นหลัก นอกจากนี 1 กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนทีน้ อยกว่า
ในหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ อืน ๆ ตามทีมีการเปิ ดเผยไว้ ในนโยบายการลงทุน ตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และ
ตราสารทีเทียบเท่าเงินสด
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรัฐฯ เป็ นหลัก ซึงมีการกระจายการลงทุน ที
หลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีมีรายได้ หรื อ
สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึงเป็ นหลักทรัพย์ทีจดทะเบียน ซื 1อขาย หรื อจัดจําหน่ายใน Regulated Market ทัวโลก
ตราสารทุนทีกองทุนลงทุนจะต้ องมีองค์ประกอบหลักเป็ นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ อืน ๆ เช่น หลักทรัพย์ที
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ (Convertible Securities) หลักทรัพย์บรุ ิ มสิทธิ (Preferred Securities) หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Participation Notes) หลั ก ทรั พ ย์ บุ ริ ม สิ ท ธิ ที สามารถแปลงเป็ นหุ้ นสามั ญ ได้ (Convertible Preferred Securities)
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ (Warrant) และสิทธิ (Right) ในการซือ1 หุ้นสามัญ ทัง1 นี 1 ตราสารทุน ทีกองทุน ลงทุนจะต้ องไม่อยู่ใน
อุต สาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ งโดยเฉพาะและอาจมีมูล ค่ าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที มีข นาดเล็ ก
กลาง หรื อใหญ่ก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าเพือลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน แต่จะไม่ม่งุ หวังผล
กําไรจากอัตราแลกเปลียน และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน
เท่านัน1
(สามารถดู ร ายละเอี ย ดของนโยบายการลงทุ น เพิ มเติ ม ได้ จ ากหนั ง สื อ ชี" ช วนของกองทุ น Baillie Gifford
Worldwide US Equity Growth Fund)

ดัชนีชีวัด (Benchmark):

S&P500 Index

อายุโครงการ:

ไม่กําหนด

บริษัทจัดการกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide Funds PLC

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

เว็บไซต์ :

สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 1ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์: www.bailliegifford.com

บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั 1งแต่ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นให้ กบั ผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก และอาจนําส่งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น และ/หรื อขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิมเติมอืนใดจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในภายหลังก็ได้ เพือให้ เป็ นไปตามทีกองทุนหลักร้ องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิมเติมดังกล่าวหรื อ
มีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของกองทุนหลักได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะระงับหรื อหยุดให้ บริการและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
1 1 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหาย
จากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
1 ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ
ลงทุนซึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั 1ง และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี 1ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 1มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 1ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน1
ทังนี
1 1 บริษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี 1ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที 1 ตุลาคม 2564 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด

คําอธิบายความเสียง
ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความเสียงทีมีมลู ค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึ 1นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง1 ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึงจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk)
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ 1นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน1 การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการบริ หารความเสียง ซึงทําได้
ดังต่อไปนี 1
ป้องกันความเสียงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ป้องกันความเสียงบางส่ วน โดยต้ องระบุสัดส่ วนการป้องกัน ความเสียงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน
อาจป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกัน
ความเสียงขึ 1นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสียงหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสียงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุน กระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนีง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสียงจากการลงทุน กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน1
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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