ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด
KTAM World Financial Services Fund (KT-FINANCE)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน
จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน (Finance Service
Sector Fund) โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุน
รวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลีย่ นเงินโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อปองกันความเสีย่ งตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มีเปาหมายที่จะใหผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุน
ในระยะยาวโดยการลงทุนในหุนทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการเงินแกผูบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-GlobalFinancial-Services-Fund-A-EUR/FNS
กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management) กองทุนรวมหลักมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่กองทุนไป
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
• ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหุนทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการเงินแกผูบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KT-FINANCE
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

• โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ได ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่ง
อาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่
เพิ่มขึ้น
• กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด มีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม (Specific
sectors) เนื่องจากกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (กองทุนหลัก) เนนลงทุนในหุน
ทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการเงิน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการ
เปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุนในกลุมธุรกิจการเงินจึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเงินเปนพิเศษ
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund ลงทุน

*ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
ที่มา : https://www.fidelity.com.sg/static/factsheet-fidelity-funds-global-financial-services-fund-en.pdf
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

สูงสุดเกิน
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
5.00%
1.50%
3.00%
ยกเวนไมเรียกเก็บ
5.00%
1.50%

• คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
• คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
• คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
3.00%
ยกเวนไมเรียกเก็บ
• คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
• คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
• คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี)
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คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก : Fidelity Funds – Global Financial Services Fund

หมายเหตุ
คาธรรมเนียมของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
Max. Sales Charge - Cash (On Net Investment Amount) 5.25%
Ongoing Charges Figure (OCF) per year 1.91% (30.04.20)
Annual Management Fee 1.50%
*ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ที่มา : https://www.fidelity.com.sg/static/factsheet-fidelity-funds-global-financial-services-fund-en.pdf

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.750% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -39.32%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 19.57% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

*ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
ที่มา : https://www.fidelity.com.sg/static/factsheet-fidelity-funds-global-financial-services-fund-en.pdf
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 ตุลาคม 2552
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น โดยบริษทั จัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุน : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษทั จัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มใิ ชวนั ทําการซือ้ ขายหนวยลงทุนดังกลาว ใน
กรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
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-ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันทําการขายคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
(T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ตําแหนง/
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก /
คุณพีรพงศ กิจจาการ
28 สิงหาคม 2557
ฝายลงทุนทางเลือก
ผูจัดการกองทุนหลัก /
คุณเขมรัฐ ทรงอยู
28 กันยายน 2561
ฝายลงทุนทางเลือก
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 129.35%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทํา
ใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศ
ที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ
เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคา
ของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตรา
สารหนี้ไมสามารถชําระ คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน
เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุน
ไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการ
อาจพิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ (Specific Sectors) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยเฉพาะบางกลุมธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุมธุรกิจจํานวนมากกวา
และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุน
ในกลุมธุรกิจการเงินจึงอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเงินเปนพิเศษ เชน
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ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ในกรณีกลุมธุรกิจการเงินที่มีการใหสินเชื่อ จะทําใหเกิดความเสี่ยงทางดานเครดิตของลูกหนี้ ความ
เสี่ยงจากการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงจากมูลคาหลักประกันที่ลดลง เปนตน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยจากสินทรัพยและรายจายดอกเบี้ยจากหนี้สิน จึงมีความ
เสี่ยงจากการที่สินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน
หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยอางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายได
ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ เชน การทําธุรกรรม
ปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสินเชื่อ การกูยืม การกอภาระผูกพัน รวมถึงการใชอนุพันธทางการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง และเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะกอใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
ความเสี่ยงในลั กษณะลู กโซ (Systemic Risk) เมื่อสถาบันการเงินหนึ่งในระบบไมสามารถชําระภาระผูกพันเมื ่ อ ถึ ง
กําหนดเวลา สงผลใหสถาบันการเงินอื่นๆ ไมสามารถชําระภาระผูกพันตามไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการชําระ
เงินในวงกวาง ในกรณีที่เลวราย อาจสงผลตอเสถียรภาพของระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ เปนตน
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึง
กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอน
การลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความ
ควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของ
ประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน
คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ
จํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน
ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะ
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ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
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ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
ชื่อ
อายุโครงการ
ขนาดกองทุน
วันจัดตั้งกองทุน
นโยบายการลงทุนของ
กองทุนหลักใน
ตางประเทศ

สกุลเงิน
วันที่เสนอขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการ
จัดการ
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Investment
Manager
Custodian
Auditor

Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
ไมกําหนด
1,529 ลานยูโร (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
1 กันยายน 2543
กองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มีเปาหมายที่จะให
ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุนทุนทั่วโลกของบริษัทที่
เกี่ยวของกับการใหบริการดานการเงินแกผูบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก
ทั้งนี้ ในสภาวะปกติกองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) และตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ตํ่ากวาอันดับ
ความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) แตหากจะลงทุนในตราสารดังกลาวขางตน
กองทุนจะลงทุนรวมกันไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ยูโร
เปดใหซื้อขายไดทุกวันทําการ
ไมเกินรอยละ 1.50 ตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม
LU0114722498
FIDFSFE LX
FIL Fund Management Limited
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
PricewaterhouseCoopers, S.a.r.l.
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