แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมคนไทยใจดี
BKIND FUND (BKIND)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบไมมคี วามเสีย่ งตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?


นโยบายการลงทุน:
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดย
กองทุนจะเนนลงทุนในบริษัทที่มีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมใน 4 ดาน ดังนี้
1. สิ่งแวดลอม (Environment)
2. สังคม (Social)
3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
4. การตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption)
ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน สวนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน
และหรือเงิน ฝาก ตลอดจนหลักทรัพ ยหรือทรัพยสิ นอื่นตามที่สํ านักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหค วามเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note



กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?


ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุนที่มีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดี
และรวมตอตานการคอรรัปชั่น ซึ่งจะนําไปสูผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอยางยั่งยืน
 ผูลงทุนที่มีความประสงคท่ีจะมีสวนรวมในการชวยสังคมใหดีขึ้นในระยะยาว โดยบริษัทจัดการจะรวมบริจาคผาน
คาธรรมเนียมการจัดการ ในอัตรา 40% ของคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ใหกลับคืนสูสังคมไทย
ผานมูลนิธิหรือหนวยงานอื่นใดที่มีสวนรวมเพื่อสังคม อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการรวมเปนผูพิจารณาการ
บริจาค
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง จนต่ํากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูล งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกี วาการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ










ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับ
ไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขาย
คืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให
กองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ
หรื อมี ค วามจํ า เป น จะตองปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของรั ฐ ตา งประเทศ ไม วา ที่ เกิ ด ขึ้ น แล วในขณะนี้ หรื อ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการ
ที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจาก
เงิ น ได ข องผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ตลอดจนมี สิ ท ธิ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดเท า ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

กลุมหุนที่เนนลงทุน

สูง
General

Large Cap

Mid / Small

Sector

ต่ํา

สูง

ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

<10%
ต่ํา

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสีย่ ง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ที่ลงทุน
% ของ NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค
23.05%
พาณิชย
9.06%

กลุมอืน่
17.28%

อาหารและเครือ่ งดืม่
10.03%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
14.78%

ธนาคาร
15.68%

ชือ่ ทรัพยสินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพยสนิ
1. หุนสามัญ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
2. หุนสามัญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
3. หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
4. หุนสามัญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
5. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

% ของ NAV
9.28
9.07
9.06
8.08
6.88

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป (% ตอปของ NAV)
2560

2561

2562

เพดานคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.50

สูงสุดไมเกิน 3.21

3.00
2.50
2.00

สูงสุดไมเกิน 2.140
1.7238 1.7174 1.6970

1.605

1.50

สูงสุดไมเกิน 0.9737

1.00
0.50
0.00
การจ ัดการ
1
2

1

0.0268

0.0535

สูงสุดไมเกิน 0.0428

สูงสุดไมเกิน 0.0535

ผู ด
้ ูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0385 0.0321 0.0118
2

่
ค่าใช้จ่ายอืน

รวมค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะนําไปบริจาคในอัตรา 40% ของคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากองทุน ใหแกมูลนิธิหรือหนวยงานอื่นใดทีม่ ีสว นรวม
เพื่อสังคมไทย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ ในป 2562 ตามที่จายจริง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน1
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน2
» กรณีเปนกองทุนตนทาง

ไมมี
1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)

ป 2560
ไมมี
ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

เก็บจริง
ป 2561
ไมมี
ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

ป 2562
ไมมี
ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

เทากับ
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
เทากับ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการขาย
การโอนหนวย
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย
1
2

บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน
ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ : คา ธรรมเนีย มดังกลา วรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุร กิจเฉพาะหรือ ภาษี อื่น ใดแลว และเปนภาระของกองทุน ทั้ง นี้ ในปจจุบั น
ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
45.00%

% ตอปของ NAV

BKIND
30.00%

23.85%

Benchmark
17.30%

15.00%
0.00%

11.33%

-0.96%

-4.04%

-15.00%

-8.46%

2557*

10.27%

-7.60%

-11.23%

2558

2559

2560

-8.08%

2561

*BKIND จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตั้งแตจัดตัง้ กองทุน คือ -17.28%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) ตัง้ แตจัดตัง้ กองทุน คือ 10.06% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 30 ตุลาคม 2557
1
หนวย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
30 ตุลาคม 2557
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครัง้ ถัดไป

: ทุกวันทําการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: 500 บาท
: 500 บาท

* ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วันทําการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คํานวณ NAV

: ทุกวันทําการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการ
ขายคืนหนวยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทําการซื้อขาย)

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
น.ส. ดุษฎี ภูพัฒน
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
0.18

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
30 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
16 มิถุนายน 2558
1 เมษายน 2559

Click ดูคําอธิบาย PTR

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

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวา
ระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสิน
ที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อ
การลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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