ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิ ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี*้
KWI Thai Equity Fund
(KWI THEQ)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
*เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net
exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

• สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนําไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

 กลยุทธ์การลงทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร

 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ตํ่า

กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน

general

Large cap

Mid/small

sector

สูง

ตํ่า

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

<= 10%

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ตํ่า

< 20%
ตํ่า

20-50%

50-80%

> 80%
สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากธนาคาร
ิ อืน
และทรัพย์สน
่
2.47%

ธนาคาร
21.26%

อืน
่ ๆ
44.77%

พาณิชย์
10.71%

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เงินทุนและ
6.30%
หลักทรัพย์
8.25%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
่ สาร
การสือ
6.24%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สนิ
1
2
3
4
5

% ของ NAV

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
บมจ. เงินติดล้อ

7.94
6.05
5.84
5.64
5.22

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 2.9960

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

3.00
2.50
2.00
1.50

1.9005

สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.6011
สูงสุดไม่เกิน 1.0700

1.00
0.50

สูงสุดไม่เกิน 0.0642
0.0534

0.00
การจัดการ

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0640

0.1820

นายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)
 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.00%
ไม่มี

ไม่เกิน 0.25%
ไม่มี

 กรณีซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

- กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี
ไม่เกิน 2.00%
- กรณีลงทุนตัง้ แต่ 2 ปี ขนึ ้ ไป
ไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

 กรณีซอื ้ หน่วยลงทุนกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว

ปัจจุบนั ยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)* สัดส่วน 100%

*หมายเหตุ: กองทุนเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็ น SET TR ตามทีไ่ ด้รบั มติเสียงข้างมากให้ปรับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั (Benchmark) ของกองทุน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป

% ต่อปี ของ NAV

2. ผลการดําเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
40.00% 35.82%
35.85%
30.00%

20.88%

20.00%
10.00%

22.61%
21.52%
18.83%
15.79%

17.00%

3.48%

1.18%

0.00%

-3.54%

-10.00%
-20.00%

KWI THEQ
SET50 TRI/ SET TRI

2555

2556

-7.71%

-8.44%
-16.04%

2557

2558

2559

2560

-5.23%

2561

9.05%

5.32%

-9.71%

2562

8.14%

-12.39%

2563

2564*

หมายเหตุ: *แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.92%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.59% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com

6. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

-1.38
SET50/ SET TR Index 0.51
ความผันผวนของกองทุน 12.75
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 12.36
KWI THEQ

75th
50th
75th
50th

9.05
8.14
12.72
14.74

75th
95th
50th
95th

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

14.50
11.98
16.68
19.28

75th
95th
75th
95th

-0.56
0.09
19.62
22.29

75th
75th
75th
95th

3.06
4.27
16.59
18.62

Percentile 10 ปี

50th
25th
75th
95th

ตั้งแต่
จัดตั้ง

Percentile YTD

6.93
6.18
17.18
18.61

50th
50th
95th
95th

9.05
8.14
12.72
14.74

8.79
7.75
21.15
21.95

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kwiam.com
Return (%)
AIMC Category

Equity General

Peer Percentile

3M

6M

5th Percentile

6.42

23.97

25th Percentile

0.83

14.97

50th Percentile

-0.96

75th Percentile
95th Percentile

1Y

Standard Deviation (%)

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

36.45

6.74

6.76

8.24

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

23.11

1.87

3.62

6.96

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar

7

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

21 มิถนุ ายน 2550

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซือ้ :
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป : ไม่กาํ หนด
วันทําการขายคืน:
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืน :
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า :
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริ่มทําการถึง 15.30 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ภายใน 2 วันทําการ นับถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+2)
(ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
1.84

ขอบเขตหน้าที่

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน

บริหารทีมงานสายงานการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

17 สิงหาคม 2563
16 กันยายน 2564

รายชื่อ
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์
(66) 2663-6000
1572 กด 5

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าไพรเวทแบงค์เท่านัน้ )

(66) 2888-8811

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ลูกค้า Precious)
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(66) 2111-1111
(66) 2305-9000
(66) 2658-8888
(66) 2635-1718
(66) 2638-5500
(66) 2659-7000
(66) 2680-5033-4
(66) 2680-1000
(66) 2658-6300
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

(66) 2618-1000
(66) 2846-8689
(66) 2658-9500
(66) 2660-6677
(66) 2862-9999
(66) 2648-1111
(66) 2633-6000 กด 5
(66) 2949-1999
(66) 2861-5508
(66) 2026-5100

หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้ท่ี
www.kwiam.com
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 47 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2129-5921
Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.kwiam.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) :
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปัจจัย
ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมือ งทั้งในและต่างประเทศ เป็ น ต้น ซึ่ง พิ จ ารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรั
0 พย์สงู
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk) :
กรณีท่ีมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้ รายใด
รายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร ดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คํานวณจากมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการ
ซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
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