แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงหุน ระยะยาว
Bualuang Long-Term Equity Fund (B-LTF)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนำมาลดหยอนภาษีได”

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเน�ยม
ผลการดำเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?




นโยบายการลงทุน :
กองทุนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง มีศักยภาพสูงในการใหผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% ของ NAV
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
กลยุทธในการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชน�ชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ�งอาจจะปรับตัวเพิ�มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกวามูลคาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่สามารถลงทุน ในระยะกลางถึ งระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี กว าการลงทุ น
ในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินทีแ่ น�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน�้
อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ








ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั�งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคำสั�งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี
ความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ
เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการ
อื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
<5%
ผลการดำเนินงาน (SD) ต่ำ
กลุมหุน ที่เนนลงทุน

General

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

Large Cap

Mid / Small

Sector
สูง

ต่ำ
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม ต่ำ

สูง
<20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

หมายเหตุ : กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสีย่ ง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชือ่ ทรัพย์สนิ
1. หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. หุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
3. หุ้นสามัญบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
4. หุ้นสามัญบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
5. หุ้นสามัญธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

% ของ NAV
4.69
4.15
4.12
4.02
3.83

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

เพดานค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจริง

2.9425

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1.7823

1.6050

การจัดการ
1

1.1503
0.0589 0.0375
ผูดูแลผลประโยชน

0.1284
นายทะเบียน

0.0115
คาใชจา ยอื่น1

รวมคาใชจา ย

คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่เรยกเก็บจริง

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
 ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน2
 ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น3
» กรณีเปนกองทุนตนทาง
» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
1
2
3

สูงสุดไมเกิน
1.00

เรียกเก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาท ตอรายการ

ไมเกิน 1.00 (ขัน้ ต่ำ 50 บาท)
50 บาท ตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาท ตอรายการ
เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 200 บาท ตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น
สำหรับเงินลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 เทานั้น

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว และเป็นภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI)

% ต่อปีของ NAV

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
80.00%
B-LTF
Benchmark
60.00% 58.32%
40.53%
40.00%
19.12% 22.11% 23.85% 17.30%
20.00%
12.69%17.67%
11.58%
11.15%
0.76% 4.29%
0.00%
-2.56% -3.63% -6.16%
-11.23%
-10.57%-8.08% -11.24%-5.24%
-20.00%
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -38.27%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.91% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
 ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 11 พฤศจิกายน 2547
1 หนวย : % ตอป
 ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน�วยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2547
ไมกำหนด
50,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย1
» Bualuang iBanking/ Bangkok Bank
Mobile Banking/ BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bangkok Bank
Mobile Banking/ BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คำนวณ NAV
1
2

3

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
:
:
:
:

500 บาท
500 บาท
ทุกวันทำการ
เวลา 8.30 - 15.30 น.

: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันการถัด
จากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)

ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading
การสงคำสั�งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อ
ขายถัดไป และการสงคำสั�งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณ
ได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป
การสงคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายคืน (ยกเวน BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขาย
หรือราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

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

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
0.44

วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุนน�้
1 มิถุนายน 2552
2 พฤษภาคม 2549
27 ธันวาคม 2555
16 มิถุนายน 2558
1 เมษายน 2559
2 มกราคม 2563

Click คำอธิบาย 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 เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
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 E-mail: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th




การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และ
ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิม� เติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสีย
่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ�งพิจารณาไดจากคา Standard
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ
 อกรายใดรายหนึง� (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระ
ผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ�งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหน�้ภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
 ความเสี่ยงจากการลงทุน กระจุกตัว ในหมวดอุต สาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ�ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น
ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อ
การลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหน�้ เปนตน
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