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สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
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สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :
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บาท
วัน
ป
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7.6042
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-

AIMC CATEGORY  Global Equity      FUND CODE    B-GTO
BLOOMBERG CODE  BLGTOPT TB    

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-GTO

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
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ตราสารทุน
Wellington Global 
Innovation Fund

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อ่ืน ๆ

94.42%
94.42%

4.16%
4.16%
1.42%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0428 0.0535 1.2412 2.4075 

 1.0700 0.0268 0.0535 0.1410 1.2913

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund 
 (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ีย
 ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนใน
 หลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives
 เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
 และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ
 Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใต
 การจัดการเดียวกัน โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล   
     เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศ , ผูท่ีสามารถลงทุนในระยะกลาง
 ถึงระยะยาวในหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก โดยคาดหวัง
 ผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง การบริหารจัดการลงทุน
 ของกองทุนหลัก ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศ
 ท่ีกองทุนลงทุน และขนาดของบริษัทท่ีกองทุนตางประเทศไปลงทุน รวมถึง
 ขอจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ขอมูลกองทุนหลักท่ีลงทุน : Wellington Global Innovation Fund มุงหาผลตอบแทนจากบริษัทท่ีคิดคนและไดประโยชนจากนวัตกรรม
ใหมๆ ในทุกกลุม อุตสาหกรรมจากหลายธุรกิจท่ัวโลก อาทิเชน นวัตกรรมดานสุขภาพ นวัตกรรมการเงินหรือฟนเทค และ/หรือบริษัทท่ีใช 
Machine Learning และ/หรือระบบอัตโนมัติ เปนตน ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีโมเดลธุรกิจสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยกองทุนหลักเปนกองทุนในกลุม Wellington Management Funds (Luxembourg) ท้ังน้ี Wellington Luxembourg S.à r.l. 
(บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ไดมอบหมายให Wellington Management Company LLP เปนผูบริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนหลัก
จัดต้ังตามกฎเกณฑของตามกฎเกณฑของ UCITS และจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศลักเซมเบิรก
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1016/5285/8067/Wellington_Global_Innovation
_Fund_04302022.pdf

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมมี
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเกิน 1.00

1.00

ไมเกิน 1.00

ไมมี

ไมมี

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

5.00

10.00

15.00

กุมภาพันธ 2564 พฤษภาคม 2565กรกฎาคม 2564

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

 -14.37% -28.10% -28.56% -23.35% - - - -19.23%

 -2.78% -9.06% -11.80% 0.72% - - - 7.69%

 35.92% 32.12% 33.81% 24.35% - - - 22.82%


