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กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี ้
WE THAI EQUITY FUND 

 (WE-THEQ) 
หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล : WE-THEQ-A 

 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงตา่งประเทศ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วี จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นที่ลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี

ปัจจัยพื ้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ เช่น ตราสาร
หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์
(REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นตน้ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน
อ่ืนหรือการหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการการตลาดทนุประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

  
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) หรือเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
หนีท้ี่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted Securities) และตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน 

• กองทนุหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management)  
 

 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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• ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต ่า
กว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

• ผูท้ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทั่วไป 

• กองทนุเปิด วี ไทย อิควิตี ้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด โดยหน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะ

ส าหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ โดยกองทนุจะน าผลประโยชนจ์ากการลงทนุไปลงทุน

ต่อ 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

 
• ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
 
 
 

 

ท าอย่างไรหากยังไมเ่ข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
• อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  

• อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีดี้พอ 



4 
WE-THEQ-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค าเตือนทีส่ าคญั 
• การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด วี ไทย 

อิควิตี ้เมื่อเห็นว่าการลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทนุยอมรบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได ้

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทนุรวมทั่วไป 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคับ 
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรบัความเสี่ยงไดสู้งกว่า 
ผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ 
ผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค ์และฐานะ
ทางการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิัทจดัการอาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุด
รบัค าสั่งดงักลา่วได ้

• กองทนุรวมอาจมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสี่ยงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้ผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

หมายเหตุ : ความเสี่ยงสงู 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น ต ่า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เส่ียงสูง 

เส่ียงสูงมาก 
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ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคัญ 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 
(SD) 

ต ่า                                                                                                  สูง 
<= 5% 5 – 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25%  

 
กลุ่มหุ้นทีเ่น้น
ลงทุน 

ต ่า                                                                                                  สูง 
general large cap mid / small sector  

 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 
 
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม 

ต ่า                                                                                                  สูง 
<= 10% 10 – 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80%  

 
การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม 

ต ่า                                                                                                  สูง 
<= 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมพลงังานและ
สาธารณปูโภค (ENERG) 

 
การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม 

ต ่า                                                                                                  สูง 
<= 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมไม่มีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ 
 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563  

% NAV 

% NAV 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.14 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน 2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 2.14 1.07 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอน ตามที่นายทะเบียนเรียกเกบ็ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 

 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ :  
1. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่เกิน 2.14% ทัง้นี ้บรษิัทจดัการยกเวน้การเรียกเก็บ 
2. ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
3. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน กับผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอตัราที่ไม่
เท่ากัน โดยขึน้กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
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ดัชนีชีว้ัด คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น 100.00%  

ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

-2.19%

30.08%

-5.00%
0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

%
 ต
อ่ปี

ขอ
ง 

NA
V

2563

ผลการด าเนินงาน

กองทุ นรวม BENCHMARK
 

* ในปีที่กองทนุจดทะเบียน ผลการด าเนินงานจะแสดงตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนกองทนุจนถงึสิน้ปีปฏิทิน 
 
กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.60% 
* กรณีกองทนุจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึน้ตัง้แต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที่รายงาน 

 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 20.26% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึน้ตัง้แต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที่รายงาน 

 
ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A 
 
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใช้เปรยีบเทยีบผลการการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General 
 

 * ผลการด าเนนิงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดตี 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 2 เมษายน 2563 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด  
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น. 

มูลค่าขั้นต ่าของการซือ้คร้ังแรก : 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าของการซือ้คร้ังถัดไป : 1 บาท 
 
วันท าการขายคืน  : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น. 
มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต ่า : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต ่า : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน  : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ทั้งนี ้ปัจจุบันผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท า
การนบัแต่วนัท ารายการ  
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยสิ์นรายวันได้ที ่www.weasset.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าที ่ วันทีเ่ร่ิมบริหารกองทนุ 
นายอิศรา พฒุตาลศรี ผูจ้ดัการกองทนุ 2 เมษายน 2563 
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค ์ ผูจ้ดัการกองทนุ 2 เมษายน 2563 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น ร วม 
(PTR) 

492.29% 
กรณีกองทนุรวมท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนถึงวนัท่ีรายงาน 

ผูส้นับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
87/2 อาคารซีอารซ์ีทาวเวอร ์ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใหบ้ริการ

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

http://www.weasset.co.th/
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เพิ่มเติมไดท้ี่ www.weasset.co.th 
ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วี จ ากดั 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอารซ์ีทาวเวอร ์ชั้น 52 ออลซีซั่นสเ์พลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท:์ 0-2648-1555 
website : www.weasset.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ด้ที่ 
www.weasset.co.th 

 
 
 
 
 
 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุติัจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ 
ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมคีวามผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทนุลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ขาย
ทรพัยส์ินของกองทุน ซึ่งสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดดี้ยิ่งขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรพัย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน  
 
 

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

 


