แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่ และเทคโนโลยี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

Bualuang Global Innovation & Technology Fund
(B-INNOTECH)

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน :

- กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class
Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ
Structured Note
- Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เปนกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
ของบริษั ททั่วโลกที่มีการพั ฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชนอยางสูงจาก
ความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดที่ :
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/information#content
•

กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากที่สุด (Passive Management)
สวนกลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
•
•
•

ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศและเนนการลงทุนหุนที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ
หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ นนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควร
ศึกษาขอมูลหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
กองทุนหลักอาจนําเงินไปลงทุนตอในหลายสกุลเงินตามแตละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เพื่อใหกองทุนได
ผลตอบแทนที่ดีที่สุด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ทําใหกองทุนนี้มีความ
เสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับ
คําสั่งดังกลาวได
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
ลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุน อาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปน
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและ
ตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง
หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจาก
เงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง
หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ : กองทุนมี net exposure มุง ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูออก
ตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา

สูง
<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง (fx)

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
ทรัพยสนิ อืน่ และ
หนี้สินอืน่
-0.11%
สัญญาซือ้ ขาย
ลวงหนา 0.30%
เงินฝากธนาคาร
3.08%

Communication
Services 16.40%

หนวยลงทุน
Fidelity Funds
- Global
Technology
Fund 96.73%

Information
Technology
73.40%

Consumer
Discretionary
5.20%
Industrials 2.70%
Materials 0.60%

ชื่อทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV
1. หนวยลงทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund
2.
3.
4.
5.
-

96.73
-

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 80%
ของ NAV
หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

1
1
2

2

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่เรียกเก็บจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ ือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย1
คาธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน2
» กรณีเปนกองทุนตนทาง
» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
การโอนหนวย
1

2

สูงสุดไมเกิน
1.00
ไมมี

เก็บจริง
ไมเกิน 1.00
ไมมี

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

ไมมี
ไมเกิน 1.00
50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการขายกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ดังนี้
1) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรารอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาที่มีการลงทุนเทากับหรือ
มากกวา 50 ลานบาทตอรายการ
3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรารอยละ 100 ของคาธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาที่ไมเขาขอ 1) และขอ 2)
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนคํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7%
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology – Net Total Return
(ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
% ตอปของ NAV

40.00%

35.50% 36.05%

30.00%
20.00%

15.57%

18.22%

B-INNOTECH
Benchmark

10.00%
0.00%
-10.00%

-5.43% -6.53%
2561

2560 *

2562

* B-INNOTECH จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน คือ -29.54%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน คือ 19.06% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
• ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
1

1

1

หมายเหตุ : วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 10 มีนาคม 2560
1
หนวย : % ตอป
• ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่

Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
10 มีนาคม 2560
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
• บริษัทจัดการ /
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน /
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
• Bualuang iBanking / Bualuang
mBanking / ATM / Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
วันทําการขายคืน
• บริษัทจัดการ /
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bualuang iBanking / Bualuang
mBanking / ATM / Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คํานวณ NAV

: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทํา
การถัดจากวันทําการขายคืนหนวย
ลงทุน
: วันที่ T+2 (T = วันทําการซื้อขาย)

หมายเหตุ 1 วันทําการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

Click ดูวันทําการซื้อขายกองทุน
2

ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกัน

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
นาง อติกานต พานิชเกษม
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
น.ส. ปริยานุช คลองคํานวณการ
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
ไมมี

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
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

Click ดูคําอธิบาย PTR

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส 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.หลักทรัพยนายหนาซือ้ ขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th
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•
•
•

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของมูลคาหน วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ยงที่มู ลค าของหลักทรั พย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง
การเมื อ งทั้ ง ในและต า งประเทศ เป น ต น ซึ่ ง พิ จ ารณาได จ ากค า standard deviation (SD) ของกองทุ น รวม
หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยุในอันดับที่
สามารถลงทุนได
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน
แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในชวง
ที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
- ไมปอ งกันความเสี่ยงเลย : ผูล งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

B-INNOTECH I 11

คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ)
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสิน
กับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธ
การลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี
PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถถอนหนวยของกองทุนหลักสอดคลองกับการซื้อหรือไถถอน
หนวยของผูลงทุน
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ขอมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชือ่ กองทุน
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทุน
ชนิดหนวยลงทุน
วันทีจ่ ดั ตัง้ หนวยลงทุน
Class Y-ACC-USD
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ผูจ ดั การกองทุน

Fidelity Funds - Global Technology Fund
1 กันยายน 2542
Class Y-ACC-USD
23 กุมภาพันธ 2560
กองทุนรวมตราสารทุน
ไมกําหนด
มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไมนอยกวารอยละ 70 ของ NAV ในตราสารทุนของ
บริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชน
อยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
MSCI AC World Information Technology Net Total Return
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1.04

0.8
การจัดการ

รวมคาใชจาย

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก (%)
Cumulative Performance
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั
Annual Performance
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั

1 เดือน 3 เดือน ตัง้ แตตน ป
7.5
26.9
9.5
7.6
30.0
12.2
2561
-3.4
-5.8

1 ป
29.4
31.8

3 ป
79.0
82.7

ตัง้ แตจดั ตัง้
92.2
99.4

2562
44.9
46.9

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

B-INNOTECH I 13

ตารางแสดงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ป 2563

= วันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุน
หมายเหตุ: เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทําการซื้อขายของกองทุนไดที่
บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทําการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต www.bblam.co.th
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