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กองทุนเปดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่ 

และเทคโนโลยเีพือ่การเลี้ยงชพี 

Bualuang Global Innovation & Technology RMF 

(B-INNOTECHRMF) 

 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

“กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลย ีจงึมคีวามเสีย่งทีผู่ลงทนุอาจสญูเสียเงนิลงทนุจาํนวนมาก” 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
คาธรรมเนยีม 

 
ผลการดาํเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมลูสาํคญั 

แบบ 123-1 

ขอมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563 
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ทําอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

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

ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 
สวนท่ีเหลืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ ท้ังใน
และตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

- Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เปนกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทท่ัวโลกท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดท่ี 
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/retirement-mutual-fund/b-innotechrmf/6491#content 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนใน
ตราสารทุนโดยตรงในตางประเทศ โดยไมทําใหระดบัความเส่ียงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด ณ ขณะน้ัน และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

 กลยุทธการลงทุน 
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด (Passive Management) สวนกลยุทธการบริหาร
ของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

 ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได 
 ผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังหุนท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางสูง

จากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
 ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน

ของบริษัทท่ัวโลก และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จน
ครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี 

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายคุรบ 55 ปบริบูรณ 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงนิท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 อานหนงัสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ 
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั 
 เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ 

ท่ีไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได 

 กองทุนหลักอาจนําเงินไปลงทุนตอในหลายสกุลเงินตามแตละประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน ท้ังนี้ กองทุนหลักอาจปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เพื่อใหกองทุนไดผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ทําใหกองทุนนี้มีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ี
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนท่ีนอยกวา จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง 

 กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุนรวมท่ัวไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาว
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 

 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน 
 ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับ

ภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 
 ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการลงทุน

ไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวา

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัท

จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังดังกลาวได 
 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน

ท้ังหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเส่ียงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุน
สามารถตรวจสอบขอมูลไดท่ี www.bblam.co.th 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะนี้หรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมให
สิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ตางประเทศนั้น ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอ่ืนใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

 
หมายเหตุ กองทุนมี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉล่ียรอบปบัญชี 
ไมนอยกวา 80% ของ NAV  

 

ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

ต่ํา    สูง 

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

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในผูออกตราสารรวม 

ต่ํา    สูง 

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

 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

ต่ํา   สูง 

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

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 
 

การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

ต่ํา   สูง 

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

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การปองกันความเสี่ยง fx 

ต่ํา   สูง 
ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
    

Click ดูคาํอธิบายปจจัยความเส่ียง 
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 % ของ NAV 

หนวยลงทุน Fidelity 
Funds - Global 

Technology Fund
96.21%

เงินฝากธนาคาร
3.53%

สัญญาซื้อขายลวงหนา
0.36%

ทรัพยสินอื่นและหน้ีสินอืน่
-0.10%

ชือ่ทรพัยสนิทีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
 % ของ NAV 

 

 

 

กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th

1. หนวยลงทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund 96.21 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

Information 
Technology

73.40%

Communication 
Services
16.40%

Consumer 
Discretionary

5.20%Industrials
2.70%Materials

0.60%



B-INNOTECHRMF | 6 

 
 

 

 
 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 

1.0700 

0.0428 0.0535 

1.2412 

2.4075 

1.0700 

0.0321 0.0535 0.1395 

1.2951 
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3.00

3.50

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่น รวมคาใชจาย

คา
ธร
รม

เน
ยีม

ทีเ่
รยี
กเก

บ็จ
รงิ

% 
ตอ

ปข
อง

NA
V

เพดานคาธรรมเนียม อัตราท่ีเรียกเก็บจริง

 1 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 
2 คาใชจายอ่ืนรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563  

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1 1.00 ไมเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 
 ถือครองมากกวา 1 ป 

 
1.00 (ข้ันต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

 
ไมเกิน 1.00 (ข้ันต่าํ 50 บาท) 

50 บาทตอรายการ 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

 ภายในบริษัทจัดการ 
 กับบริษัทจัดการอ่ืน 

 
ไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 
ไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 
1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ัน 

หมายเหตุ - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว ท้ังน้ี ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพ่ิมเทากับ 7% หากมีการ
เปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 - ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดท่ี www.bblam.co.th 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนยีม 

1            2 
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* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ  

ดัชนี MSCI AC World Information Technology Index (ซ่ึงเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

2. ผลการดําเนนิงานแบบยอนหลงัตามปปฏทินิ 

-5.85%

32.02%

-11.46%

36.05%

-15.00%

-5.00%

5.00%

15.00%

25.00%

35.00%

45.00%

2561 2562

%
 ต
อป

ขอ
งN

AV
 

B-INNOTECHRMF
Benchmark

 
 

3. กองทุนนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสุด (maximum drawdown) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุรวม คอื -29.49% 
 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุรวม คอื 23.14% ตอป 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย คอื Global Equity 
 

6. ผลการดําเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ 
 ตารางแสดงผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
หมายเหตุ วันท่ีจัดตั้งกองทุน 11 ตุลาคม 2561 

1  หนวย : % ตอป 
 ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม Global Equity ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 Return (%) Standard Deviation (%) 
Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
5th Percentile 36.65 24.39 33.24 14.70 7.65 8.29 20.82 28.04 21.22 12.20 11.25 11.38 
25th Percentile 24.84 6.33 16.04 5.51 4.56 6.61 24.43 32.38 24.56 13.25 13.30 12.09 
50th Percentile 18.28 -1.08 4.44 2.12 1.01 5.85 26.47 35.47 26.55 15.16 13.95 13.65 
75th Percentile 11.57 -9.27 -4.26 -0.61 -0.31 0.33 30.07 37.74 28.35 16.71 16.41 16.97 
95th Percentile 7.46 -21.15 -19.69 -6.37 -10.06 -10.76 46.99 51.97 38.35 24.66 30.79 26.51 

คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
อายโุครงการ ไมกําหนด 
จํานวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 
การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1 
  บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน/ 
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/ 
Bualuang mBanking  

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 
 มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 
 วนัทําการขายคนื : ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1 
  บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/ 
Bualuang mBanking 

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด 
 ยอดคงเหลือข้ันต่ํา : ไมกําหนด 
 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต 

วันทําการถัดจากวันทําการขายคืน
หนวยลงทุน 

 วันท่ีคํานวณ NAV : วันท่ี T+2 (T = วันทําการซื้อขาย) 
 หมายเหตุ 1 วันทําการซื้อขายของกองทุนท่ีระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 

 2 ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี 
 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ 
 Bualuang Phone โทร. 1333 
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th 
 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

Click ดูวนัทําการซ้ือขายของกองทุน 

ขอมลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 

 

ชือ่ผูจดัการกองทนุ 

นาย พีรพงศ จริะเสวีจินดา 

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 

วนัทีเ่ริม่บรหิารกองทนุ 

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 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุ 

ของกองทนุรวม (PTR) 

ไมมี  

 

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

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

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 

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

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

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

 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคนิภัทร โทร. 0-2305-9449 

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

 บมจ.หลักทรัพย กรุงศร ีโทร. 0-2659-7000 

 บจ.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน 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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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 

• การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 

จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวน

สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลคาของหลักทรัพย 

ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย

ทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 

หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk) 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ 

ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน

อาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

- ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิด

เหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีสงผล

กระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงาน

ท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
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คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ) 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร 
ในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน 
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะท่ี
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินท่ีนํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท
ท่ีโดยลักษณะแลวจะมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือเพ่ือการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน 
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซ้ือหรือไถถอนหนวยของกองทุนหลักสอดคลองกับการซ้ือหรือไถถอน
หนวยของผูลงทุน 
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ขอมลูกองทนุหลกั (Master Fund) 

ชื่อกองทนุ Fidelity Funds - Global Technology Fund  
ชนดิหนวยลงทนุ Class Y-ACC-USD 
วนัทีจ่ดัตั้งกองทนุ 1 กันยายน 2542 
วนัทีจ่ดัตั้งหนวยลงทนุ 
Class Y-ACC-USD 

23 กุมภาพันธ 2560 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ ไมกําหนด 
นโยบายการลงทนุ มุงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไมนอยกวา 70% ของ NAV ในตราสารทุน 

ของบริษัทท่ัวโลกท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึง
ประโยชนอยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ดชันีชีว้ดั MSCI AC World Information Technology Index (N) 
ผูจดัการกองทนุ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

คาธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
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ผลการดําเนนิงานยอนหลงัของกองทนุหลกั (%) 
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 
ดชันีชีว้ดั 7.6 30.0 12.2 31.8 82.7 99.4 

 

Annual Performance 2561 2562 
กองทนุหลกั -3.4 44.9 
ดชันีชีว้ดั -5.8 46.9 

แหลงท่ีมา: Fidelity Funds Monthly Professional Factsheet ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 =  วันหยดุทาํการซื้อขายหนวยลงทนุ 

 

หมายเหต ุ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทําการซื้อขายของ

กองทุนไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทําการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต 

www.bblam.co.th 
 

ตารางแสดงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ป 2563 

 




