
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2558   
  

   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้โกลบอลเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,410.14
13.8476

2,39
-

  AIMC CATEGORY  Global Equity   FUND CODE    B-GLOBALRMF
  BLOOMBERG CODE   BGLBRMF:TB   MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-GLOBALRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-5.42% -14.05% -15.58% -8.43% 9.45% 5.31% - 5.09%

-2.78% -9.06% -11.80% 0.72% 14.14% 8.80% - 8.45%

22.28% 19.94% 20.44% 15.76% 19.84% 16.99% - 16.02%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

--

- -

-

-

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Wellington Global Opportunities 

 Equity Fund ชนิดหนวยลงทุน Class S (Accum-USD) (กองทุนหลัก) 

 เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวน

 ที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ตามที่สำนักงาน 

 ก.ล.ต. กำหนดหรอืใหความเห็นชอบ ทัง้ในและตางประเทศ รวมถงึ Derivatives 

 ทัง้นีก้องทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือ
 การเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
 กับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได โดยเพิ่มโอกาสใน
 การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก 
 และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่อง
 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณเพื่อสิทธิประโยชน
 ทางภาษี
ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง 
 ความเสีย่งดานอตัราแลกปลีย่น ความเสีย่งของประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึ
 ขอจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนใน
 หลักทรัพยเฉพาะกลุม

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ

กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ

กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.50

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน14.00

20.00

8.00
พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกอนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
*คาธรรมเนียมการจัดการรวมเงินคาตอบแทนที่กองทุนรวมไดรับจากกองทุนรวมตางประเทศในอัตราไมเกิน 0.535% แลว

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก  
ตราสารทุน  
Wellington Management Funds Luxembourg - 
Wellington Global Opportunities Equity    
อื่น ๆ 

0.53%
0.53%

94.53%
94.53%

4.94%
ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund เปนกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งและ
จัดการโดย Wellington Management Company LLP ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิรก มีนโยบายลงทุนในหุนสามัญ รวมถึงหลักทรัพยตางๆ ที่มีลักษณะเปนตราสารแหงทุน เชน หุนบุริมสิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุนที่เกี่ยวของกับกอง REITs และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depository 
Receipts) ที่ออกโดยบริษัทตางๆ ทั่วโลก   
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities
_Equity_Fund_04302022_2.pdf

 1.1626 0.0321 0.0535 0.0784 1.3266 

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%      


