แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการต
วมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงโกลดฟฟน ด
Bualuang Gold Fund (BGOLD)
BGOLD)
กองทุนรวมทรั
รวมทรัพยสินทางเลือก
กองทุนรวมฟ
รวมฟดเดอร (Feeder Fund)
Fund)
กองทุนรวมที
่เนนลงทุนแบบมีความเสีย่ งตางประเทศ
รวมทีเน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
ใคร?
คุณตองระวังอะไรเป
งอะไรเปนพิเศษ?
ศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม
การฝากเงิน
รวมไมใชการฝากเงิ
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร?
•

นโยบายการลงทุน:
- กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้
กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note
- SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เนนลงทุนในทองคําแทงเพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนหลังหักคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดที่ :
https://www.bblam.co.th/application/files/9115/6335/0776/fact-sheet-sg-en-gld_June_2019.pdf

•

กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
ใคร?
•
•

ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคํา ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและ
ทําใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเทียบเคียงกับการลงทุนในทองคํา

กองทุนรวมนีไม
้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ นนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวั
งระวังอะไรเปนพิเศษ?
ศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
•

•

•
•
•

•

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอั ตราแลกเปลี่ ยนของเงิ นบาทกั บเงิ นสกุ ลต างประเทศ และผู ลงทุ นอาจจะขาดทุ นหรื อได รั บกํ าไรจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
ลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุน อาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวม
ได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวย
ลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม
พันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ : กองทุนมี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก (ทองคําแทง) โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสียงจากความผั
่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอั
นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง (fx)

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
ทรัพยสนิ อื่นและหนี้สินอืน่
-0.06%
0.06%
เงินฝากธนาคาร 3.10%
3.10%

หนวยลงทุน SPDR Gold
Trust 96.95%
96.95%

ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV
1. หนวยลงทุน SPDR Gold Trust

96.95

2.

-

-

3.

-

-

4.

-

-

5.

-

-

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

สูงสุดไมเกิน 2.9425

สูงสุดไมเกิน 1.7655
สูงสุดไมเกิน 1.07

สูงสุดไมเกิน 0.0535

สูงสุดไมเกิน 0.0535
1, 2

1
2

คาใชจา ยอื่นรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศในอัตราไมเกิน 0.0321% (เก็บจริง 0.02996%) แลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ ในป 2562 ตามที่จายจริง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซือ้ คืน1
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน2
» กรณีเปนกองทุนตนทาง

ไมมี
0.50
ไมเกิน 0.75

» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
การโอนหนวย
1

2

เทากับคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืน
เทากับคาธรรมเนียม
การขาย
50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

2560
ไมมี
ไมเรียกเก็บ
0.12

เก็บจริง
256
2561
ไมมี
ไมเรียกเก็บ
0.12

2562
2562
ไมมี
ไมเรียกเก็บ
0.12

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

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

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 0.50% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืน คํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7%
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1.. ดัชนีชี้วัด (Benchmark
Benchmark)
Benchmark คือ ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานแบบ
งานแบบย
แบบยอนหลั
นหลังตามปปฏิทนิ
30.00%
25.21%
20.00%

% ตอปของ NAV

14.54%
10.00%

9.10%
7.33%

6.36%

4.59%

2.49%
0.73%

0.00%

-0.62%
-2.90%
-2.53% -3.79%

-6.56%

-10.00%

7.50%
BGOLD

-2.56%

-0.90%
Benchmark

-20.00%
-21.83% -21.35%
-30.00%
2553

*

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

* BGOLD จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุ
ผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -21.55%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard
(standard deviation)
deviation) คือ 10.80% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious
Metals
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
• ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
1

1

1

1

หมายเหตุ : วันทีจ่ ัดตั้งกองทุนรวม 19 พฤษภาคม 2553
1
หนวย : % ตอป
• ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม

Commodities Precious Metals ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจดทะเบี
่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
19 พฤษภาคม 2553
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทํ
นทําการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
» Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking/
ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
วันทําการขายคื
การขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking/
ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

วันที่คํานวณ NAV

: ทุกวันทําการซือ้ ขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 – 15.30 น.

: เวลา 8.30 – 15.30 น.

: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 – 15.30 น.
: เวลา 8.30 – 15.30 น.

: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวัน
ทําการถัดจากวันทําการขายคืน
หนวยลงทุน
: วันที่ T (T = วันทําการซื้อขาย)

หมายเหตุ 1 วันทําการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

Click ดูวันทําการซื้อขายของกองทุน
2

ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุ
การกองทุน

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผจู ัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
19 พฤษภาคม 2553
นาง อติกานต พานิชเกษม
19 พฤษภาคม 2553
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
19 พฤษภาคม 2553
น.ส. ปริยานุช คลองคํานวณการ
19 พฤษภาคม 2553
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
25 เมษายน 2554
น.ส. ดุษฎี ภูพัฒน
19 พฤษภาคม 2553
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
16 มิถุนายน 2558
นาย เจฟ สุธีโสภณ
27 ธันวาคม 2555
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
21 กรกฎาคม 2554
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
21 กรกฎาคม 2554
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
1 เมษายน 2559
ไมมี

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุ
ยนการลงทุน
Click ดูคําอธิบาย PTR
ของกองทุนรวม (PTR)
(PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
 บมจ.หลักทรัพย ภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100
กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
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ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
•
•
•

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.bblam.co.th

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รั บรองถึ งความถู กต องของข อมู ลในหนั งสื อชี้ ชวนของกองทุ นรวม หรื อได ประกั นราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผู รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมู
ผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง
การเมื องทั้ งในและต างประเทศ เป นต น ซึ่ งพิ จารณาได จากค า standard deviation (SD) ของกองทุ นรวม
หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่
เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้นการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทํา
ไดโดย ปองกันความเสี่ยงตามดุ
งตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยง
หรือไม
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
(PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อ
ทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป หารดวย
มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน
และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active
Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะ
แลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถถอนหนวยของกองทุนหลักสอดคลองกับการซื้อหรือไถถอน
หนวยของผูลงทุน
•
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ขอมูลกองทุนหลัก (Master
(Master Fund)
ชือ่ กองทุน
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทุน
อายุโครงการ
ประเภทโครงการ

SPDR Gold Trust
18 พฤศจิกายน 2547
ไมกําหนด
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก
ญี่ปนุ ฮองกง และสิงคโปร
นโยบายการลงทุน มุงเนนการลงทุนในทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนหลังหักคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา
ดัชนีชวี้ ดั
LBMA Gold Price PM
เว็บไซต
http://www.spdrs.com.sg/etf/fund/spdr-gold-shares-O87.html#

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก (%)
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั

1 ป
12.23
12.68

3 ป

5 ป
1.77
2.18

0.99
1.39

10 ป
ตัง้ แตจดั ตัง้
3.78
7.82
4.19
8.25

แหลงที่มา: SPDR Gold Shares ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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ตารางแสดงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ป 2562

= วันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุน
หมายเหตุ : เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทําการซื้อขายของกองทุนไดที่
บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทําการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต www.bblam.co.th
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