หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal SET100 Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL SET100RMF
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล SET100 เพือ่ การเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET100
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึง่ จะส่งผลให้ม ี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive
Management Strategy) เพือ่ ให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง (SET100 Index)
เงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ กองทุนจะนาไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) เพือ่ สร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง (SET100 Index) โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับ
ความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities)
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
มุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชว้ี ดั (Passive management/Index tracking)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
เหมาะกับผูล้ งทุนระยะยาวทีม่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีใ่ กล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง (SET100 Index) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเลีย้ งชีพหลังเกษียณอายุของผูถ้ อื หน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- ผู้ล งทุ น ควรศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ท่ีร ะบุ ไ ว้ในคู่ ม ือ การลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วด้ว ย หากไม่
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
- กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย
พิจ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น้ กฎข้อ บัง คับ และปั จ จัย อื่น ๆที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น ทิศ ทางของราคาหลัก ทรัพ ย์ อัต รา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ต่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

9.75

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

7.70

บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

5.23

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

4.83

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

4.18

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

การโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) สัดส่วน 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -40.09%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 15.46% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.59% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large-Cap
•
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม -15.21% 18.21%

50

-15.21%

50

-20.48%

50

-1.99%

50

-0.02%

75

5.26%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
-14.45% 20.31%
ควาผันผวนของกองทุน 40.94% 28.44%
ความผันผวนของ
41.97% 28.97%
ตัวชีว้ ดั

5
75

-14.45%
40.94%

50
75

-20.21%
29.97%

50
75

-1.37%
18.21%

25
95

0.88%
15.46%

25
75

6.07%
17.52%

95

41.97%

95

30.73%

95

19.35%

95

16.48%

95

18.40%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ไม่จ่าย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
25 พฤศจิกายน 2553
ไม่กาหนด
1,000 ล้านบาท (17.61 ล้านบาท)
วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 2,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ปั จจุบนั T+3 คือ 3
วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
0.0879
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Company Risk)
คือ ความเสีย่ งอันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของ
บริษทั เอง โดยได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อบริษทั ใดบริษทั หนึ่งหรือต่อ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการผิดนัดชาระหนี้ เงิ นต้น และดอกเบีย้ ของผูอ้ อกตราสาร (Default Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากผูอ้ อกตราสาร หรือคูส่ ญ
ั ญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินทีด่ อ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่องทีจ่ ะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพันเมือ่ ครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ และเงินต้นตามเวลาทีก่ าหนดไว้
ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาในการทาธุรกรรมไม่สามารถทาตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ (Counter Party Risk)
คือ ความเสีย่ งจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร หรือคูส่ ญ
ั ญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินทีด่ อ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่อง
ทีท่ าตามภาระผูกพันเมือ่ ครบกาหนดเวลา
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริ ง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีคา่
TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี า่ สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
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เป็ นค่าทีแ่ สดงเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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