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หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่
และเทคโนโลยีเพือ่ การเลี้ยงชีพ
Bualuang Global Innovation & Technology RMF
(B-INNOTECHRMF)

“กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
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 YACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งใน
และตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
- Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เปนกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดที่
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/retirement-mutual-fund/b-innotechrmf/6491#content
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนใน
ตราสารทุนโดยตรงในตางประเทศ โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน
-



กลยุทธการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากที่สุด (Passive Management) สวนกลยุทธการบริหาร
ของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?




ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได
ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหุนที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชนอยางสูง
จากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัททั่วโลก และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จน
ครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร



ผูลงทุนที่มคี วามจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ


















เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ
ที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
กองทุนหลักอาจนําเงินไปลงทุนตอในหลายสกุลเงินตามแตละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เพื่อใหกองทุนไดผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ทําใหกองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาว
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
ภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการลงทุน
ไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวา
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุน
สามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมให
สิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ต่ํา

ความผันผวนของ
<5%
5-10%
10-15%
ผลการดําเนินงาน (SD)
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

ต่ํา

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่ํา

<10%

10-20%

<20%

20-50%

20-50%

15-25%

50-80%
50-80%

>25%

>80%
>80%

สูง

สูง

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่ํา

<20%

20-50%

50-80%

>80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
ต่ํา

การปองกันความเสี่ยง fx ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

สูง

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสี่ยง
B-INNOTECHRMF | 4

สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

ทรัพยสินอื่นและหนี้สินอืน่
-0.10%
สัญญาซื้อขายลวงหนา
0.36%
เงินฝากธนาคาร
3.53%

หนวยลงทุน Fidelity
Funds - Global
Technology Fund
96.21%

Information
Technology
73.40%

Materials
0.60%

Communication
Services
16.40%
Consumer
Discretionary
Industrials 5.20%
2.70%

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

96.21

กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

อัตราที่เรียกเก็บจริง

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.50
3.00
2.4075

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.0428 0.0321 0.0535 0.0535

0.00

การจัดการ
1
2

1.2951

1.2412

1.0700 1.0700

ผูดูแลผลประโยชน 1 นายทะเบียน

0.1395
คาใชจายอื่น 2

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
 ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
 ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น

สูงสุดไมเกิน
1.00

เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่าํ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ

ไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ

1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
- ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
ดัชนี MSCI AC World Information Technology Index (ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
45.00%

B-INNOTECHRMF
Benchmark

% ตอปของ NAV

35.00%

36.05%

32.02%

25.00%
15.00%
5.00%
-5.00%

-5.85%

-15.00%

2561

-11.46%

2562

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุนรวม คือ -29.49%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุนรวม คือ 23.14% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 11 ตุลาคม 2561
1
หนวย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Return (%)
Peer Percentile

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

36.65

24.39

33.24

14.70

7.65

25th Percentile

24.84

6.33

16.04

5.51

4.56

6.61

24.43

32.38

50th Percentile

18.28

-1.08

4.44

2.12

1.01

5.85

26.47

35.47

75th Percentile

11.57

-9.27

-4.26

-0.61

-0.31

0.33

30.07

37.74

95th Percentile

7.46

-21.15

-19.69

-6.37

-10.06

-10.76

46.99

51.97

8.29

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

20.82

28.04

21.22

12.20

11.25

11.38

24.56

13.25

13.30

12.09

26.55

15.16

13.95

13.65

28.35

16.71

16.41

16.97

38.35

24.66

30.79

26.51

คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
B-INNOTECHRMF | 7

ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด ูแลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
 บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
 Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
วันทําการขายคืน
 บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คํานวณ NAV

: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการขายคืน
หนวยลงทุน
: วันที่ T+2 (T = วันทําการซื้อขาย)

หมายเหตุ 1 วันทําการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

Click ดูวนั ทําการซื้อขายของกองทุน
2

ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 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
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
นาง อติกานต พานิชเกษม
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
ไมมี

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
2 มกราคม 2563

Click ดูคําอธิบาย PTR

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 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 เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 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
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รั บ รองถึ ง ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สว นสรุ ป ข อ มู ล สํ า คั ญ ณ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2563 แล ว ด ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะผู รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
•

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย
ทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
- ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงาน
ที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ)


ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท
ที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถถอนหนวยของกองทุนหลักสอดคลองกับการซื้อหรือไถถอน
หนวยของผูลงทุน
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ขอมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อกองทุน
ชนิดหนวยลงทุน
วันทีจ่ ดั ตั้งกองทุน
วันทีจ่ ดั ตั้งหนวยลงทุน
Class Y-ACC-USD
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ผูจดั การกองทุน

Fidelity Funds - Global Technology Fund
Class Y-ACC-USD
1 กันยายน 2542
23 กุมภาพันธ 2560
กองทุนรวมตราสารทุน
ไมกําหนด
มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไมนอยกวา 70% ของ NAV ในตราสารทุน
ของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
MSCI AC World Information Technology Index (N)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
2.50
2.00
1.50
1.00

1.04

0.8

0.50
0.00

การจัดการ

รวมคาใชจาย

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก (%)
Cumulative Performance
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั

1 เดือน
7.5
7.6

3 เดือน ตัง้ แตตน ป
26.9
9.5
30.0
12.2

Annual Performance
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั

2561
-3.4
-5.8

2562
44.9
46.9

1 ป
29.4
31.8

3 ป
ตัง้ แตจดั ตัง้
79.0
92.2
82.7
99.4

แหลงที่มา: Fidelity Funds Monthly Professional Factsheet ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
B-INNOTECHRMF | 12

ตารางแสดงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ป 2563

= วันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุน
หมายเหตุ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทําการซื้อขายของ
กองทุนไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทําการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต
www.bblam.co.th
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