Complex Product

ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต
ไดรับการรับรอง CAC*

กองทุนเปด ทิสโก ออยล ฟนด
TISCO Oil Fund (TISCOOIL)
กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนทรัพยสินทางเลือก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
• นโยบายการลงทุน: เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)
ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange, NYSE Arca)
มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให
ไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
Excess Return ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas
Intermediate (WTI) บริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนจะ
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน: มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive
management / index tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศ และตองการไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
• ผูล งทุนควรมีความเขาใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
• ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
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ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
 คําเตือนที่สําคัญ

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน
ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ตัวอยาง
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD) ตอป

ต่ํา

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

ต่ํา

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปจจุบันกองทุนมีการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
ได
การปองกันความเสี่ยง FX

ต่ํา
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
1. สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1.

ชื่อทรัพยสิน
INVESCO DB OIL FUND

% ของ NAV
102.71%

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.tiscoasset.com
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย

1.50%

1.00%

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.50%

ปจจุบันไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ไมมี

ไมมี

30 บาทตอ 10,000 30 บาทตอ 10,000
คาธรรมเนียมการโอน

หนวยหรือเศษของ

หนวยหรือเศษของ

10,000 หนวย

10,000 หนวย
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หมายเหตุ :
*คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
** บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล
ภายใตการจัดการของบลจ.ทิสโก จํากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตรา 0.25% กับผูลงทุนบางกลุม
อันไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศไทย

คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนหลัก (% ตอปของ NAV)
รายการ
คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมโดยประมาณ

เก็บจริง
0.78%
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งไดคํานวณใหอยูในรูปเงินสกุล
บาทแลว

2. ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลังตามปปฏิทนิ

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -77.064%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 28.33% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Commodities Energy
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6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุดและความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
• ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง
% ตอป

% ตามชวงเวลา
Year to
Date

Since
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

Percentile

1 ป

3 ป

Percentile

5 ป

Percentile

10 ป

Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

20.62% 11.33%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

24.03% 18.62%

24.03%

50.78%

-5.68%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)

22.27% 12.39%

22.27%

54.30%

-5.06%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

18.86% 19.40%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

16.20% 17.20%

75th

25th

20.62%

18.86%

75th

25th

48.75%

19.54%

50th

25th

17.08%

16.20%

-6.47%

30.42%

25th

n.a.

-8.32%

-11.48%

n.a.

-5.29%

-12.45%

n.a.

-5.79%

n.a.

27.16%

n.a

23.88%

-13.91%

28.33%

95th

75th

95th

24.69%

26.53%

• ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Commodities Energy ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

1 ป

3 ป

Standard Deviation (%)
5 ป

10 ป

3 เดือน

6 เดือน

1 ป

3 ป

5 ป

5th Percentile

20.35% 25.07% 53.99% -5.80% -13.32%

19.30% 18.77% 19.03% 20.42% 22.25%

25th Percentile

17.51% 23.10% 50.62% -6.64% -13.55%

19.47% 18.94% 19.59% 22.84% 24.60%

50th Percentile

12.44% 21.15% 47.01% -7.52% -13.76%

20.04% 19.13% 19.84% 23.35% 24.82%

75th Percentile

11.29% 19.18% 42.87% -8.47% -14.28%

24.04% 22.30% 20.39% 23.45% 25.07%

95th Percentile

11.03% 16.95% 29.65% -10.61% -16.71%

26.68% 25.50% 23.17% 25.90% 26.07%

10 ป

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.tiscoasset.com
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7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

กราฟแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุน Invesco DB Oil Fund เปรียบเทียบกับดัชนี DBIQ Optimum
Yield Crude Oil Index Excess Return ในชวง 5 ปยอนหลัง

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย

วันที่จดทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)
24 มี.ค. 52

อายุโครงการ

ไมกําหนดอายุโครงการ

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป

: ทุกวันทําการ

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา

: 100 หนวย

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

: ภายใน 5 วันทําการ

:

1,000 บาท

: 1,000 บาท
วันทําการขายคืน ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทําการ
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
: 1,000 บาท / 100 หนวย

(ถัดจากวันที่คํานวณ NAV)
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ

(ปจจุบัน 3 วันทําการ

เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ เว็บไซตของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนภายใน2 วันทําการถัดไป

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
1. นายสากล รัตนวรี
2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
3. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
26 ธ.ค. 59
2 ก.ค. 61
1 ก.พ. 61

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.02

ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2633-6000 กด 4
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
ที่อยู: 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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โทรศัพท: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ เว็บไซตของบริษัทจัดการ(http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต(Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ ายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด
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สรุปสาระสําคัญของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อ
ประเภท

Invesco DB Oil Fund
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเปนกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ดัชนีอางอิง
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess
Return
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
กองทุนจะมุงลงทุนในสั ญญาซื้อขายลวงหนาน้ํา มันดิบ West
Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหกองทุนไดรับผลตอบแทน
เปนไปตามผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield
Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate
(WTI)
หมายเหตุ: น้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือ
เปนน้ํามันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหนาแนนและกํามะถันต่ํา อีก
ทั้งยังเปนน้ํามันดิบที่มีสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
ลวงหนาสูงสุด จึงถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาน้ํามันซึ่งซื้อขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ถือเปนตัวชี้วัดหลักของการผลิตน้ํามันของประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกดวย
อายุโครงการ
ไมกําหนด
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขาย
New York Stock Exchange (NYSE Arca)
วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 5 มกราคม 2550
สกุลเงินที่ใชในการซื้อขาย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)
รหัสกองทุน (Fund Ticker)
DBO
รหัสดัชนีอางอิง (Index Ticker)
DBCMOCLE
บริษัทจัดการ (Managing Owner)
Invesco Capital Management LLC
ผูคํานวณดัชนีอางอิง (Index Provider)
Deutsche Bank AG (สาขาลอนดอน)
ผูดูแลผลประโยชน (Trustee)
Wilmington Trust Company
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian)
The Bank of New York Mellon
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คําอธิบายเพิ่มเติม
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง
การเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน
แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยง
หรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวา
ระหว า งผลรวมของมู ล ค า การซื้ อ ทรั พ ย สิ น กั บ ผลรวมของมู ล ค า การขายทรั พ ย สิ น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในรอบ
ระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให
ผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุนไดดียิ่งขึ้น
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