
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มกอนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือชี้ชวนที่
บริษัทจัดการย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน 
โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวได

กองทุนรวมสาํหรับ
ผู้ลงทุนทัวไป

กองทุนเปดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ : ONE ULTIMATE GLOBAL GROWTH FUND (ONE-UGG)

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมหนวยลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน
ตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)

ได้รับอนุมัติจัดตังกองทุนรวมโดย สํานักงาน ก.ล.ต.ประเภทกองทุนรวมตามทีแสดงในข้อมูลที
ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวม ณ จุดขาย

Global Equity

ชือบริษัทจัดการกองทุนรวม บลจ.วรรณ จํากัด ไดรับการรับรอง CAC บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกาํกับดูแล สํานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมมีประกัน 
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ไมใช

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมจาย ชือผู้ประกัน ไมมี
ความถใีนการเปิดซือขายหน่วยลงทุน เสนอขายหลายครั้ง วันทีจดทะเบียน 4 กุมภาพันธ 2559

ค่าใช้จ่ายรวม ไมเกิน [4.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ]  
(ปจจุบัน [2.46% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ])

อายุโครงการ ไมกําหนด

นโยบายการลงทุน

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน 
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class B net 
accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลคา) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยูภายใต Baillie Gifford Overseas Growth Funds 
Investment Company with Variable Capital (ICVC) ซึ่งจดทะเบียนในสกอตแลนด โดยกองทุนหลักถูก
ควบคุมดูแลโดย Financial Conduct Authorithy (FCA) ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กองทุนดังกลาวจะ
เปนไปตามกฎเกณฑของ UCITS กองทุนดังกลาวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited 
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเนนลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักจะลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนอ่ืน และ/หรือเงินฝากไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหนึง่โดยเงินลงทุนสวนที่
เหลือจะนําไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลักทรัพย หรือทรัพยสิน
อ่ืน หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลปอนดสเตอรลิง ซึ่งกองทุนหลักจะ
นําเงินไปลงทุนตอในสกุลเงินตางๆ เชน ดอลลารสหรัฐ และยูโร เปนตน โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือไดรับเงินลงทุน
คืนตํ่ากวาที่ลงทุนเร่ิมแรกได นอกจากนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 
เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนหลัก

กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking) 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม
 ความผันผวนของราคากองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund ที่กองทุนลงทุน
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกองทุนทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้
อัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World Net TR USD Index (NDUEACWF) ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ
กองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

 เงินลงทุนสวนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความผันผวน
จากการลงทุนในตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได ทั้งนี้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะ
ปานกลางถึงยาวได นอกจากนั้นยังตองสามารถรับผลขาดทุนไดบางสวนในบางขณะ

 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยมี
การปรับตัวข้ึนลง  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
อุตสาหกรรม  ตลาดทุน ฯลฯ
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก

กองทุนไมสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยไดภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ตองการ 
เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพยมีจํากัด
 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน
 ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
    เปลี่ยนแปลงของประเทศที่เขาไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงินของประเทศนั้น
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ไมแน เนื่องจากข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุนในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในตางประเทศโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 
 กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  (กองทุนหลัก) กองทุนหลักอาจ

ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับ ผูลงทุนที่ตองการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไปผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุน
รวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และ ผูลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะ
การเงินของผูลงทุนเอง

คําเตือนท่ีสําคัญ

กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใด

ระดับ 6 : ความเส่ียงสูงการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน: ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทนุรวม
ตลาดเงนิทางเลือก
ทลีงทนุเฉพาะใน
ประเทศ

กองทนุรวม
ทลีงทนุใน

ทรัพย์สินทางเลือก

ความเสียง/มีความซับซ้อนสูง

กองทนุรวม
ตลาดเงนิทลีงทนุใน
ต่างประเทศ
บางส่วน

กองทนุรวม
พันธบตัรรัฐบาล

กองทนุรวม
ตราสารหนี

กองทนุผสม กองทนุรวม
ตราสารแห่งทนุ

กองทนุรวม
หมวดอุตสาหกรรม

ความเสียง/มีความซับซ้อนตาํ
RISK SPECTRUM

ของประเภทตราสารท่ีลงทุน

ONE-UGG

ขอมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน 9, 24 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกจิ www.one-asset.com



  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
989 อาคารสยามพวิรรธนทาวเวอร ช้ัน 9, 24 

     ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
     โทรศัพท 0-2659-8888 กด 1 (ฝายลูกคาสัมพันธและสนับสนุนธุรกิจ) 
     หรือเว็บไซต www.one-asset.com 

 ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิม่เตมิ และขอรับหนังสือช้ีชวนและโครงการ และ  
 ขอผูกพัน ไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

คาธรรมเนียม

ขอมูลการซื้อ / ขาย / สับเปล่ียนหนวยลงทุน

การซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (หลัง IPO)

  วันทําการขายหนวยลงทุน       ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 9.00 - 15.00 น. 
  วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 9.00 - 15.00 น. 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการกําหนดใหวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนเปนวันทําการของธนาคารพาณิชย
ไทย และวันทําการของประเทศท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน (ถามี) และวันทําการท่ีบริษัทจัดการ
ไมไดรับผลกระทบจากการรบัชําระคาซ้ือขายหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถามี)

  มูลคาขั้นต่ําของการซ้ือครัง้แรก 5,000 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน)
  มูลคาขั้นต่ําของการซ้ือครัง้ถัดไป 1,000 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน)
 มูลคาขั้นต่ําของการขายคนื ไมกําหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ํา ไมกําหนด 
  ระยะเวลาการชําระคารบัซ้ือคนื ภายใน 5 วันทําการ (ปจจุบัน 5 วันทําการ)
     หนวยลงทุน ถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรพัยสินของกองทุนรวมไดท่ี
  เว็บไซต บลจ. วรรณ
  หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการรายวัน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

 กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน  Baillie Gifford Long Term Global Growth 
Fund   (กองทุนหลัก) ในรูปสกุลเงินปอนดสเตอรลิง  ซ่ึงกองทุนหลักจะนําเงินไป
ลงทุนตอในสกุลเงินตางๆ เชน ดอลลารสหรัฐ และยูโร เปนตน โดยกองทุนอาจลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
 กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  (กองทุนหลัก) อาจมี

ผลกระทบท้ังดานบวก และดานลบจากความผันผวนของสกุลเงินตางประเทศอื่นๆ 
เน่ืองจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารทุนไดท่ัวโลกและอาจปองกันความ
เส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ จึงมีความเส่ียง

ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปล่ียน กฎหมาย 
และ/หรือขอจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน ซ่ึงอาจจะสงผลตอมูลคาหนวย
ลงทุน และ/หรือสภาพคลองของกองทุน 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ

ประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ีมีถิ่นฐานอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมรกิา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบรษัิทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนิน
กิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนใหกับบุคคลดังท่ีกลาวมาแลวขางตน
 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีสัญญาหรือขอตกลงกับรฐัตางประเทศหรอืหนวยงานของรฐั

ตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัตติามกฎหมายของรฐัตางประเทศ เชน 
การดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
ของสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจะถือวา ผูถือหนวยไดรับทราบ และยินยอมใหบริษัท
จัดการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามพนัธสัญญาหรือขอตกลงตามกฎหมายของรัฐ
ตางประเทศน้ัน เชน การเปดเผยขอมูลตางๆของผูถือหนวย การหักภาษี ณ ท่ีจาย 
เปนตน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการเทาท่ีจําเปนตามขอบเขตกฎหมายของรฐั
ตางประเทศเทาน้ัน ท้ังน้ี ผูถือหนวยสามารถศีกษารายละเอียดเพิม่เตมิไดในหนังสือ
ช้ีชวน

คําเตือนท่ีสําคัญ

รายชื่อผูจัดการกองทุน

  นายสุทธิโรจน สิทธิวัฒนานนท ผูจัดการกองทุน ตางประเทศ
  นายชยุตม ฉัตรศิริวิชัยกุล ผูจัดการกองทุน ตางประเทศ
  นายสิทธ์ิ จางตระกูล ผูจัดการกองทุน ตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน)*
  คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกิน 2.00 ปจจุบัน 1.60
  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.50 ปจจุบัน  0.03
  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 ปจจุบัน  0.50
 คาใชจายในการสอบบัญชี** ตามท่ีจายจริง ปจจุบัน  0.06
  คาใชจายอื่นๆ** ตามท่ีจายจริง ปจจุบัน  0.27
  รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกิน 4.00 ปจจุบัน  2.46
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมเกิน 2.00 ปจจุบัน 1.00 (รวม VAT)
  คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 1.00 ปจจุบัน ยกเวนการเรียกเก็บ
  คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ไมเกิน 2.00 เปนไปตามคาธรรมเนียม
                                                                               การขายหรือรับซ้ือคนื
                                                                              หนวยลงทุน
*คาธรรมเนียมและคาใชจายดงักลาวขางตนเปนอัตราท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน
**คาใชจายดังกลาว เปนคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงตามรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด
คาธรรมเนียมมผีลกระทบตอผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ ดังน้ัน ผูลงทุนควรพิจารณา
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน
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ผลการดําเนินงาน (%)

ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปปฏิทิน)

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน
(1) สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทนุ

(2) ชื่อทรัพยสิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

หมายเหตุ : เปนขอมูลของ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2560 ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถดูขอมูลท่ี
เปนปจจุบันไดท่ีเว็บไซต www.one-asset.com

ชอมูล ณ วันท่ี 29/09/2017
Year to 

Date
3 เดือน 6 เดือน 1 ป1

Since Inception 
Return1

ONE-UGG 29.17% 5.62% 16.13% 23.65% 42.26%
MSCI AC World Index (THB) 7.44% 2.74% 5.11% 11.92% 15.61%
Information Ratio 0.13 0.06 0.11 0.05 0.08
MSCI All Country World Daily Total Return Net (THB) 9.15% 3.23% 6.28% 14.12% 18.46%
Information Ratio 0.12 0.05 0.09 0.04 0.07
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 12.11% 12.66% 12.66% 13.45% 14.01%
ความผันผวนของ MSCI AC World Index (THB) 6.70% 6.40% 6.75% 6.93% 7.35%
ความผันผวนของ MSCI All Country World Daily Total Return Net (THB) 6.70% 6.38% 6.75% 6.93% 7.36%
หมายเหตุ 1หนวย: % ตอป
*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.26(01/01/2017 - 30/06/2017)



ขอมูลอื่นๆ

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุน :
กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลังโดยเทียบเคียงกับดัชนี MSCI All Country World Index ซ่ึงใชเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของ กองทุนเปดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ 

ผลการดําเนินงานรายปของกองทุนหลัก (ขอมูล ณ ธ.ค. 57)                         ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักเทียบกับ Benchmark (ขอมูล ณ 16 พ.ย. 58)

*ผลการดําเนินงานในอดีตไมไดเปนเคร่ืองยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต

ท่ีมา: Key Investor Information กองทุน  Baillie Gifford Long Term 
    Global Growth Fund 

(%) 2549 2550 2551 2552 2553 

Fund 3.0 15.3 -29.7 36.9 20.9 

(%) 2554 2555 2556 2557 

Fund -10.0 14.8 30.8 13.9 
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ชื่อกองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ ไมกําหนด
Class ท่ีลงทุน Class B สะสมมูลคา (Class B Accumulation)
วัตถุประสงค และนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะเนนลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักจะลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนอื่น และ/หรือ เงินฝากไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง (Hedging) หรือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย
ควบคุมความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ โดยใชวิธี Commitment Approach 
โดย มูลคาจะตองไมเกินมูลคาของกองทุน หรือไมเกินรอยละ 100 ของกองทุน

วันท่ีจัดตั้ง วันจัดตั้งกองทุน: 12 ก.ค. 2548
วันจัดตั้ง Share Class: 14 ก.ย. 2548

Bloomberg Ticker BGGGBNA:LN 
ISIN Code GB00B0BG5560
การจายปนผล ไมมีนโยบายการจายปนผล
ผูบริหารจัดการ Baillie Gifford & Co Limited
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน The Bank of New York Mellon SA/NV
ผูตรวจสอบบัญชี KPMG LLP
คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก (ขอมูล ณ ม.ค. 2558) คาธรรมเนียมรายป 0.70% ตอป
เว็บไซต www.bailliegifford.com



  การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุน
    คืนเต็มจํานวน
  ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน
  ผลการดําเนินการของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 แลวดวยความระมัดระวัง ในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลอื่นๆ






