
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 19 พฤษภาคม 2553    

   
สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

8ความเส่ียง
ระดับ
สูงมาก

กองทนุเปดิบวัหลวงโกลด์เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,351.46
13.8877

4,395
-

  AIMC CATEGORY  Commodities Precious Metals   FUND CODE    BGOLDRMF
  BLOOMBERG CODE  BGOLDRM:TB  

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

BGOLDRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

 1.05% 4.11% 5.02% 5.27% 14.08% 6.58% 1.19% 2.76%

 0.83% 3.62% 4.49% 5.99% 15.34% 7.84% 2.38% 3.94%

16.04% 14.10% 15.00% 12.91% 14.81% 12.65% 13.35% 14.70%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง 
100 ของกลุม

--

- -

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ตราสารหนี้ 
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก

0.06%
0.06%

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน    
          

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0535 0.0535 1.7655 2.9425 
 
 
 0.5350 0.0321 0.0535 0.0626 0.6832  

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) 

 เพยีงกองทนุเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปบญัชไีมนอยกวา 80% ของ NAV สวนทีเ่หลอื

 อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ท้ังในและตางประเทศ 

 รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทนุทีต่องการลงทนุแบบผกูพนัระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลงัเกษียณอาย ุ
 และสามารถรับความเสี่ยงไดสูงเพ่ือโอกาสไดรับผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
 การลงทนุในทองคำ และเนือ่งจากเปนกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูลงทนุจงึ
 ควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ 
 เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ ความเสี่ยงดาน
 อตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา และความเส่ียง
 ดานเครดติของคูสัญญา ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน รวมถงึความเสีย่ง
 จากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร

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
บริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
บริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ไมมี

ไมมี

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน14.00

8.00

20.00

พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2565มีนาคม 2559

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารทุน
SPDR Gold Trust
อื่น ๆ

96.73%
96.73%
3.21%

ขอมูลกองทุนหลักท่ีลงทุน : กองทุน SPDR Gold Trust จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 12 พ.ย. 2547 เปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange 
Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดทรัพยนิวยอรก ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร โดยเนนลงทุนในทองคำแทง เพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนภายหลังหักคาธรรมเนียม และคาใชจายในการจัดการท้ังหมด ของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ                 
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities
_Equity_Fund_04302022_2.pdf

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


