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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี ไทย อิควิตี้
WE THAI EQUITY FUND
(WE-THEQ)
หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล : WE-THEQ-A
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ มี
ปั จ จัยพื ้นฐานดี มี แนวโน้ม การเติบโตทางธุ รกิจ สูง โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิ นอื่นๆ เช่น ตราสาร
หนี ้ ตราสารกึ่ง หนีก้ ึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริม ทรัพ ย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพ ย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือการหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการการตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) หรือเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
หนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัด
อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) ตราสารทุ น ของบริษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
(Unlisted Securities) และตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
•

กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่ กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่า
กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึ งระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทั่วไป
• กองทุนเปิ ด วี ไทย อิควิตี ้ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด โดยหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะ
สาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน โดยกองทุนจะนาผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุน
ต่อ

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

3
WE-THEQ-A

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด วี ไทย
อิควิตี ้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผูล้ งทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
• กองทุน อาจลงทุนในตราสารที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุน มี ความเสี่ ย ง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือ สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมี ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะ
ทางการเงินของผูล้ งทุนเอง
• ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.weasset.co.th
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงต่า

ต่า

2

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงสูง
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
5 – 10%
10 – 15%
ผลการดาเนินงาน
(SD)
กลุ่มหุ้นทีเ่ น้น
ลงทุน

สูง
15 – 25%

> 25%

ต่า

สูง
general

large cap

mid / small

sector

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

สูง
<= 10%

10 – 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค (ENERG)
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
1.07
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.07
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่
เท่ ากัน โดยขึ น้ กับ ดุลยพิ นิ จของบริษั ท จัด การ โดยบริษั ท จัด การจะพิ จ ารณาจากมูล ค่ าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100.00%
ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ

% ต่อปี ของ NAV

ผลการดาเนิ นงาน

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%

30.08%

-2.19%
2563
กองทุ นรวม BENCHMARK

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.60%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 20.26% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.weasset.co.th
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2 เมษายน 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี ้ ปั จจุบันผูถ้ ื อหน่วยลงทุน จะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทารายการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายอิศรา พุฒตาลศรี
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
2 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 492.29%
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
87/2 อาคารซี อ าร์ซี ท าวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซี ซ่ ัน ส์เพลส ถนนวิท ยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
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เพิ่มเติมได้ท่ี www.weasset.co.th
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซ่ นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ร้องเรียน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2648-1555
website : www.weasset.co.th
ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่ อาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงิ นฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่ อการด าเนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น หรื อ ความมั่น คงของผู้อ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุ น อาจมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
อัต ราส่วนหมุ น เวียนการลงทุน ของกองทุ นรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริม าณการซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูล ค่ าการซื อ้ ทรัพ ย์สิ น กั บ ผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพ ย์สิ น ที่ก องทุนรวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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