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การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 

กองทุนเปดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี 

Bualuang Global Innovation & Technology Fund 

(B-INNOTECH) 
 

 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมลูสาํคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

ขอมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก” 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 

คาธรรมเนยีม 

 

ผลการดาํเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

แบบ 123-1 
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• นโยบายการลงทุน : 

- กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class 

Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV  

สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ 

Structured Note 

- Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เปนกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน

ของบริษัทท่ัวโลกท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางสูงจาก

ความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี  

  ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดท่ี :  

https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/information#content 

• กลยุทธการบริหารกองทุน :  

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด (Passive Management) 

สวนกลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

 

• ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ 

• ผูท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

• ผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศและเนนการลงทุนหุนท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ 

หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกับใคร 
ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

 

ทาํอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
• อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ 

• อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/information%23content
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คาํเตอืนที่สาํคญั 
• เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและ

ความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังน้ัน ผูลงทุนควร

ศึกษาขอมูลหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด

วิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

• กองทุนหลักอาจนําเงินไปลงทุนตอในหลายสกุลเงินตามแตละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งน้ี กองทุนหลักอาจ

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

• เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ดังน้ัน กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ

ไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เพื่อใหกองทุนได

ผลตอบแทนที่ดีที่สุด นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ทําใหกองทุนน้ีมีความ

เสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึงมีกําไร/

ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับ

คําสั่งดังกลาวได 

• ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุน

ลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน

หนวยลงทุนทั้งหมด ดังน้ัน หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุน อาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก

กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปน

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและ

ตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง 

หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจาก

เงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอ่ืนใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง 

หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของผลการ

ดําเนินงาน (SD) 

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

ต่ํา    สูง 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตัว (High Concentration Risk) 

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

ตราสารรวม ต่ํา   สูง 

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

อุตสาหกรรมรวม       ต่ํา   สูง 
 หมายเหต:ุ กองทุนมีการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

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

รายประเทศรวม      ต่ํา   สูง 

 หมายเหต:ุ กองทุนมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
     
การปองกนัความเส่ียง (fx) ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

       ต่ํา   สูง 

 

 

 

           

 

 

ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

 

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเส่ียง 

หมายเหต ุ: กองทุนม ีnet exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลีย่รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 

แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 
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 % ของ NAV 
 

ชื่อทรพัยสนิทีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก        
 

                                                                                    % ของ NAV 

 

 

 

 

หนวยลงทนุ 

Fidelity Funds 

- Global 

Technology 

Fund 96.73%

เงินฝากธนาคาร 

3.08%

สัญญาซือ้ขาย

ลวงหนา 0.30%

ทรัพยสนิอืน่และ

หนี้สินอืน่

-0.11%

 

Information 

Technology 

73.40%

Communication 

Services 16.40%

Consumer 

Discretionary 

5.20%

Industrials 2.70%

Materials 0.60%

 

1. หนวยลงทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund              96.73 

2.                          -                                                                  - 

3.                          -                                                                  - 

4.                          -                                                                  - 

5.                          -                                                                  - 

หมายเหต ุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี ้คุณสามารถดขูอมูลที่เปนปจจบุันไดที่ www.bblam.co.th 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 80% 

ของ NAV 

สัดสวนของประเภททรัพยสนิทีล่งทนุ 

 

http://www.bblam.co.th/
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คาธรรมเนยีมที่เรยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 
 

  
1 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 
2 คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามท่ีเรียกเก็บจริง ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 

 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเกบ็จากผูถือหนวยลงทนุ (% ของมลูคาซื้อขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 

คาธรรมเนียมการขาย
1
 1.00 ไมเกิน 1.00 

คาธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
2
 

» กรณีเปนกองทนุตนทาง 

   » กรณีเปนกองทุนปลายทาง 

 

เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 

เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

 

ไมม ี

ไมเกิน 1.00 

การโอนหนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

1 บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการขายกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ดังน้ี 

1) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  

2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรารอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการขายท่ีเรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาท่ีมีการลงทุนเทากับหรือ

มากกวา 50 ลานบาทตอรายการ    

3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรารอยละ 100 ของคาธรรมเนียมการขายท่ีเรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาท่ีไมเขาขอ 1) และขอ 2) 
2 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียม

การขายหรือรับซ้ือคืนคํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ท้ังนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% 

หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดท่ี www.bblam.co.th 
 

 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

คาธรรมเนยีม 

 

1 2 
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• ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 
หมายเหต ุ:  วันท่ีจัดต้ังกองทุนรวม 10 มีนาคม 2560 

             
1
 หนวย : % ตอป 

• ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Global Equity ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

2. ผลการดาํเนนิงานแบบยอนหลงัตามปปฏิทนิ  

3. กองทนุนีเ้คยมีผลขาดทนุสงูสดุ (maximum drawdown) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุ คอื -29.54%  

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุ คอื 19.06% ตอป 

5. ประเภทกองทนุรวมเพื่อใชเปรยีบเทียบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คือ Global Equity  

 6. ผลการดาํเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology – Net Total Return 

(ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือ

คาํนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  

 

ผลการดาํเนนิงานในอดีต 

 

* 

คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี 

 

 *   ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

1 1 1 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 

ผูดแูลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 10 มีนาคม 2560 

อายโุครงการ ไมกําหนด 

จาํนวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 

การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ วนัทาํการซือ้ : ทุกวันทําการซ้ือขายของกองทุน
1
 

• บริษัทจัดการ / 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน / 

หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉล่ีย
2
 

: เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• Bualuang iBanking / Bualuang 

mBanking / ATM / Bualuang Phone 

: เวลา 8.30 น. - 16.00 น. 

 มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 

 มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 

 วนัทาํการขายคนื  : ทุกวันทําการซ้ือขายของกองทุน
1
 

• บริษัทจัดการ / 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• Bualuang iBanking / Bualuang 

mBanking / ATM / Bualuang Phone 

: เวลา 8.30 น. - 16.00 น. 

 มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด 

 ยอดคงเหลือข้ันต่ํา : ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทํา

การถัดจากวันทําการขายคืนหนวย

ลงทุน 

 วันท่ีคํานวณ NAV : วันท่ี T+2 (T = วันทําการซ้ือขาย) 

 หมายเหต ุ 
1
 วันทําการซื้อขายของกองทนุที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 

 

 2
 ปจจบุันสามารถทาํรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกัน 

    ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดท่ี 

 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธรุกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ 

 Bualuang Phone โทร. 1333 

 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอื www.bblam.co.th 

 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

Click ดูวันทําการซื้อขายกองทุน 

ขอมลูอืน่ๆ 

http://www.bblam.co.th/
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รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 

 

ชือ่ผูจดัการกองทนุ 

นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา 

นาง อติกานต พานิชเกษม 

น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา 

น.ส. ปริยานุช คลองคํานวณการ 

น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 

น.ส. รุงนภา เสถยีรนุกูล 

นาย เจฟ สธุีโสภณ 

น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ 

น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 

น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ 

นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท 

วนัทีเ่ริม่บรหิารกองทนุนี ้

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

10 มีนาคม 2560 

17 กรกฎาคม 2561 

2 มกราคม 2563 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุ 

ของกองทนุรวม (PTR) 

ไมม ี  

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 

 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ โทร. 0-2638-5500 

 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลสั โทร. 0-2680-1234 

 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 

 บมจ.หลักทรัพย ภัทร โทร. 0-2305-9449 

 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 

 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 

 บจ.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทนุ ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 

 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999 

 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 

ตดิตอสอบถาม / 

รบัหนงัสอืชีช้วน / 

รองเรยีน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท: 0-2674-6488 

Website: www.bblam.co.th 

Email: crm@bblam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความ

ขดัแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี 

www.bblam.co.th 

Click ดูคําอธิบาย PTR 

http://www.bblam.co.th/
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• การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลคาของหลักทรัพย 

ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง

การเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 

หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ี

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นท่ีมีภาระผูกพันตามตราสาร

หรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน  

ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยุในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิด

เหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจาย

การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

• ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) หมายถึง ความเส่ียง

ท่ีเกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบ

ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

มีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออน 

แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในชวง

ท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกลาว ซ่ึงทําไดดังตอไปนี้ 

- ปองกันความเสี่ยงทัง้หมดหรอืเกือบทัง้หมด : ผูลงทุนไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดัสวนการปองกนัความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 

- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพนิจิของผูจดัการกองทนุรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจาก

การปองกันความเส่ียงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) คํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสิน

กับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาท่ีผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสิน

สุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธ

การลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะท่ีกองทุน Active Management จะมี 

PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินท่ีนํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทท่ีโดยลักษณะแลวจะมีการซ้ือขาย

เปล่ียนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน 

อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซ้ือหรือไถถอนหนวยของกองทุนหลักสอดคลองกับการซ้ือหรือไถถอน

หนวยของผูลงทุน 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม (ตอ) 
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ขอมลูกองทนุหลกั (Master Fund) 
ชือ่กองทนุ Fidelity Funds - Global Technology Fund 

วนัทีจ่ดัตัง้กองทนุ 1 กันยายน 2542 

ชนดิหนวยลงทนุ Class Y-ACC-USD 

วนัทีจ่ดัตัง้หนวยลงทนุ 

Class Y-ACC-USD  

23 กุมภาพันธ 2560 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ ไมกําหนด 

นโยบายการลงทนุ มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไมนอยกวารอยละ 70 ของ NAV ในตราสารทุนของ

บริษัทท่ัวโลกท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชน

อยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ดชันชีีว้ดั MSCI AC World Information Technology Net Total Return 

ผูจดัการกองทนุ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 

คาธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
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ผลการดาํเนนิงานยอนหลงัของกองทนุหลัก (%) 

Cumulative Performance 1 เดอืน 3 เดอืน ตัง้แตตนป 1 ป 3 ป ตัง้แตจดัตัง้ 

กองทนุหลกั 7.5 26.9 9.5 29.4 79.0 92.2 

ดชันชีีว้ดั 7.6 30.0 12.2 31.8 82.7 99.4 
 

Annual Performance 2561 2562 

กองทนุหลกั -3.4 44.9 

ดชันชีีว้ดั -5.8 46.9 

แหลงที่มา: Fidelity Funds Monthly Professional Factsheet ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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 =  วันหยดุทาํการซื้อขายหนวยลงทนุ 

 

หมายเหต:ุ  เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยดุทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทาํการซื้อขายของกองทุนไดที่

บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทําการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต www.bblam.co.th 

ตารางแสดงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ป 2563 

 


