
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ
Phillip Gold Fund (PGOLD)

ค ำเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ช่การฝากเงิน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
● กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
● กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund )

ดัชนีชี้วดั :
LBMA Gold Price Index

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนชีีว้ัดย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน (%ต่อป)ี

ระดับควำมเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ฟิลลิป จ ำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

87654321

ผู้จัดกำรกองทุนรวม
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม                 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65
นายอธิธัช แซ่ย่อง                ตั้งแต่ 10 ต.ค. 65

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet

ต่ ำ             สูง

ควำมเสี่ยงสูงมำก
ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองค า 

โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกวา่ 80 % ของ NAV

(แบบ 123-1)

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
● ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (กองทุนปลายทาง) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของ NAV
● กองทุนปลายทางบริหารจัดการลงทุนโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World 
Gold Council (WGC) 
● กองทุน PGOLD อาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะนั้น
● กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี้ชี้วัด (Passive Management)

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 30 ต.ค. 2552
วันเริ่มต้น class : -
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจา่ยเงินปันผล
อำยุกองทุน : -

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / 
ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฏหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ไดใ้นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.phillipasset.co.th

Fund YTD
29 Dec 22

3M
29 Dec 22

6M
30 Sep 22

1Y
31 Mar 22

PGOLD 5.65 5.65 3.13 0.67

Benchmark 9.15 9.15 18.42 1.93

Peer AVG 7.06 7.06 11.54 -0.38

PGOLD (SD) 10.68 10.68 9.60 9.68

Benchmark (SD) 11.46 11.46 12.57 12.68

Fund 3Y
31 Mar 20

5Y
30 Mar 18

10Y
29 Mar 13

Inception
30 Oct 09

PGOLD 5.13 7.16 1.19 2.04

Benchmark 7.16 8.37 2.16 4.91

Peer AVG 5.30 6.48 1.05

PGOLD (SD) 12.47 12.11 13.41 14.11

Benchmark (SD) 15.16 14.26 14.80 15.56

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อป)ี
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กำรซื้อหน่วยลงทุน
วันท ำกำรซื้อ : ทุกวันท าการ
เวลำท ำกำร : 8.30 - 14:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ ำ :  ไมก่ าหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ ำ : ไม่ก าหนด

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน
วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท าการ
เวลำท ำกำร : 8.30 - 12.00 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ ำ : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก าหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+3

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จริงเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย)

กำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

PGOLD

Maximum Drawdown : -19.82%

Recovering Period : 1 ปี 3 วัน

FX Hedging : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : 0.18

Sharpe Ratio : -0.12%

Alpha : -2.23%

Beta : 0.17

Tracking Error : 14.27%

อำยุเฉลี่ยของตรำสำรหนี้ : N/A

Yield to Maturity : N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท ารายการ

กำรจัดสรรกำรลงทุนตำมอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (%)

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม / 
ผู้ออกตรำสำร 5 อันดับแรก

N/A

N/A

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6050 1.0637

รวมค่าใช้จ่าย 3.7450 1.8116

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.00 ไม่เรียกเก็บ

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ประเภททรัพย์สิน สัดส่วน %
ของพอร์ต

หน่วยลงทุน 81.77

เงินฝากสถาบันการเงิน 4.29

ทรัพย์สิน/หนี้สินอื่น ๆ -1.45

ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วน %
ของพอร์ต

SPDR GOLD TRUST 81.77

เงินฝากธนาคาร ยูโอบี 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน)

4.29

N/A



กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองต่ำงประเทศ)

ชื่อกองทุน : SPDR GOLD TRUST
web link : https://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/
ISIN code : US78463V1070
Bloomberg code : 2840 HK

PGOLD

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรพัย์ในพอรต์กองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีตน้ทนุการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงค านวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะไ ด้รับคืน 
น ามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสาร
หนี้แต่ละตัวที่กองทนุมกีารลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเ์ซ็นต์ตอ่ปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ฟิลลิป จ ำกัด 
โทรศัพท์ : 0-2153-9290 ต่อ 1184  

www.phillipasset.co.th
ที่อยู่ 849 อาคารวรวัฒน ์ชั้น 22 ห้อง 2201

ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500


