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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเนนลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบ
ปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยปกติกองทุนจะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยง
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี
รายละเอียดกองทุน

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

AIMC Category

Global Equity

วันที่จดทะเบียนกองทุน

29/10/2552

ทุนจดทะเบียน

2,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

788,326,838.25 บาท

มูลคาหนวยลงทุน

18.0660 บาท

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนินงานรายป

MSCI AC World Financials Net Total Return (USD) ที่แปลงเปน
สกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน
วันทําการขายหนวยลงทุน
ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลคาขั้นต่ําในการสั่งซื้อครั้งแรก
1,000 บาท
มูลคาขั้นต่ําในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท
วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผลการดําเนินการยอนหลัง
ผลตอบแทน (%)

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืนหนวยลงทุน

ผลตอบแทน (%ตอป)

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

จัดตั้งกองทุน

ไมกําหนด

กองทุน

8.93

7.17

15.99

3.81

10.14

7.43

-

6.42

จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน

ตัวชี้วัด

8.70

3.67

14.11

-1.24

6.52

3.38

-

3.65

ไมกําหนด

ความผันผวน

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา

ความผันผวน (%ตอป)

ไมกําหนด

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

จัดตั้งกองทุน

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

กองทุน

11.43

14.44

11.79

13.28

13.75

15.61

-

17.04

T+5

ตัวชี้วัด

10.05

12.90

10.57

12.02

12.58

13.23

-

15.93

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

ตราสาร

การจัดการ

ไมเกิน 1.605 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.80)

Fidelity Funds – Global Financial Services Fund

ผูดูแลผลประโยชน

ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน

ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.21)

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี)

ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

98.25

ชื่อ

Fidelity Funds – Global Financial Services Fund

นโยบาย

กองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มีเปาหมายที่จะใหผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาหุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุนทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการเงินแกผูบริโภคและภาค
อุตสาหกรรมเปนหลัก ทั้งนี้ ในสภาวะปกติกองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted
Securities) และตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (noninvestment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) แตหากจะลงทุนในตรา
สารดังกลาวขางตน กองทุนจะลงทุนรวมกันไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (%ของ NAV)
การขายหนวยลงทุน

(% NAV)

- กองทุนตนทาง

ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมมีการเรียกเก็บ)

Class &
currency

A / EURO

- กองทุนปลายทาง

ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

ISIN Code

LU0114722498

Bloomberg
Ticker

FIDFSFE LX

website

www.fidelity.com.sg

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

