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Anti-corruptiion Progress Indiccator : ไดรับการรับรอง
บ
CAC*
ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนรวมหุนระยะะยาว ซึ่งผูถือหนวยลงททุนสามารถนําเงินที่ซื้อหนวยลงทุนไปยื่นขอสิทธิประโยชนทางภาษีภายใใตเงื่อนไขการลงทุน
ตามขอกําหนดในกฎฎหมาย

ประเภทผลิตภั
ต ณฑ : ผลิตภัณฑททีี ่ไมมีความซับซอน (plain
(
product)
ลักษณะโครงงการ : กองทุนรวมเเพื่อผูลงทุนทั่วไป

AIMC) ไดจัดใหมี
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลลงทุน (AIMC) : Eqquity General (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน(A
ขอมูลของประเภทกกองทุนรวม LTF โดยเฉพาะ เพื่อใชสําหรับกรณ
ณีที่ผูสนใจลงทุนตองกาารขอมูลของกองทุนรวมมประเภทดังกลาว)
วัตถุประสงคของกกองทุน

สัดสวนการลงทุน (% NAV)

เพื่อสงเสริมการลงททุนระยะยาว และเพื่อสราางผลตอบแทนในระยะยยาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยเนนการลงทุนในตตราสารทุนภายใตการ
บริหารการลงทุนโดดยผูมีความรูและประสบกการณตลอดจนใหความมรูในดานการลงทุนที่ถูกตองแกประชาชน
นโยบายการลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน

6,491.443 ลานบาท
26.77776 บาท

ไ ซึ่งหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน และหรือ ตราสารทุ
ต
น โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารรอยละ 65 ของมูลคา
o ลงทุนในหรือมีไว
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ญญาซื้อขายลวงหนา (D
Derivatives) และตราสสารหนี้ที่มีลักษณะของสั ัญญาซื้อขายลวงหนา
o กองทุนไมมีนโยยบายในการลงทุนในสัญ
แฝง (Structuured Note)
นโยบายการจายเงิงินปนผล
กองทุนมีนโยบายทีจะจ
จ่ ายเงินปนผลไมเกินปลละ 2 ครั้ง ในวันทําการแรรกของเดือนเมษายน และะ/หรือเดือนตุลาคม และ//หรือวันทําการอื่นๆ ใน
เดือนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดดยพิจารณาจายจาก
(1) อัตราไมเกินกวารอยละ 30 ของกําไรสุททธิในรอบระยะเวลาบัญชีทีที่จะจายเงินปนผล หรือ
(2) จายจากกําไรสะสสมในอัตราตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงววนสิทธิไมจายเงินปนผลใในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณี
ณีที่การจายเงินปนผลตอหนวยลงทุนในรอบนั้นๆ ต่ํากวา 0.25 บาท
หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมคววร
กองทุนรวมเหมาะกกับผูลงทุนประเภทใด
o กองทุนนี้มีระดับความเสี
บ
่ยงอยูในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารรณาตามคําแนะนําเรื่องกการจัดสรรการลงทุน (BBasic Asset
Allocation) จะเหมาะกั
จ
บผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดตั้งแตระดับสูงมาก และตองการกระจายเงินลงทุนไปลงททุนในตราสารทุนที่มี
ปจจัยพื้นฐานแลละผลประกอบการดี มีแแนวโนมการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสามารถรับความผั
ค
นผวนของราคาหหุนที่กองทุนรวมไป
ลงทุน ซึ่งอาจจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรืออลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ไ
o ผูลงทุนที่สามารรถลงทุนในระยะกลางถึงงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ง
วที่ดีกวาการลงทุนในตรราสารหนี้ทั่วไป
o ผูลงทุนตองลงทุนตอเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของและประมวลรั
ง
ษฎากรกําหนด ซึ่งผูลงทุนจะมีภาาระผูกพันที่จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิ
น
ธีการที่กําหนดไไวในกฎหมายภาษีอากร ผูลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวจะไมไดรบั บสิทธิประโยชนทางภาษี
หากไมปฏิบัติตามเงื
า ่อนไขการลงทุนและะจะตองคืนสิทธิประโยชนนทางภาษีที่เคยไดรับภายยในกําหนดเวลาที่กฎหมมายที่เกี่ยวของกําหนด
มิฉะนั้นจะตองชํชําระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากกร

ตราสารทุนในประเททศ 82.38%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัลัง 16.82%
สินทรัพยและหนี้สินอือ่น 0.52%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาาก 0.28%

1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT))

%
NAV
8.44

2 บริษัท ซีพี ออ
อลล จํากัด (มหาชน) (CCPALL)

5.29

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุ
ก
น ภัทร จํากัด

3 ธนาคารกสิกรไทย
ร จํากัด (มหาชน) (KKBANK)

4.24

: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

4 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) (SCB)

3.83

5 บริษัท ทาอาก
กาศยานไทย จํากัด (มหาาชน) (AOT)

3.44

กลุมอุตสาหกรรรม (sector) 5 อันดับบแรก
1 พลังงานและสาธารณูปโภค

%
NAV
19.40

2 ธนาคาร

12.64

3 อาหารและเครืองดื
่ ่ม

9.08

4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย

8.10

5 พาณิชย

7.07

อายุโครงการ

: ไมกําหนด

จํานวนเงินทุนของโโครงการ

: 4,000 ลานบาท

วันที่จดทะเบียนกอองทุน

7
: 22 ตุลาคม 2547

บริษัทจัดการและนนายทะเบียน
ผูดูแลผลประโยชนน

ระดับความเสี่ยง และความเสี
แ
่ยงในการลงงทุนของกองทุน

ปจจัยความเสี่ยงทีสํ่ าคัญ
ผันผวนของราคาตราสาาร (Market Risk) , ธุธรกิจของผูออกตราสารร (Business Risk), คความสามารถในการ
ความเสี่ยงจากการผ
ชําระหนี้ของผูออกตตราสาร (Credit Riskk), ความเสี่ยงดานสภาพ
พคลองของตราสาร (Liq
quidity Risk)
ล ่มเติมไดที่ www.phhatraasset.com
คุณสามารถดูขอมูลเพิ

คําเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรรทําความเขาใจในผลิตภัณฑ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน คความเสี่ยง และควร
ศึกษาขอมูลสิ
ล ทธิประโยชนทางภาษีใในคูมือการลงทุนในกองงทุนรวมหุนระยะยาวกอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินินงานในอดีตของกองททุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึ
น งผลการดําเนินงานในนอนาคต

โปรดศึกษาคคําเตือนที่สําคัญอื่นไดในนหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

 Morningstarr Rating Overall จัดดทําโดย Morningstaar 

ตราสารทุนที่มีมลค
ู าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
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กําหนดการซื้อ-ขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหนวยลงทุน

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

คาธรรมเนียมการจัดการ

:

ไมเกิน 1.2148% ตอป (ปจจุบัน 1.2148%)

มูลคาขั้นต่ําของการซื้อหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน

:

1,000 บาท

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

:

ไมเกิน 0.0800% ตอป (ปจจุบัน 0.02675%)

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

:

ไมเกิน 0.0892% ตอป (ปจจุบัน 0.0892%)

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บ รอยละ 1.240 ตอป (ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค .61)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

:

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) (รวมVAT)

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน

:

ไมมี

มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําการรับซื้อคืน

:

ไมกําหนด

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

:

ไมมี

มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา

:

ไมกําหนด

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

:

ภายใน T + 4

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

:

ไมมี

(ปจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของ ธ.เกียรติ
นาคิน, ธ.ไทยพาณิชย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.
ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนําฝาก/นําสงเช็ค T+2 สําหรับ
บัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุขางตน (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

:

ไมมี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

:

ไมมี

*มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดําเนินการในอดีต ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Equity General
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กองทุน2

6.98%
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15.80%
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1.98%
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ผลการดําเนินงานตามปปฏิทิน (%ตอป)

50

2552

2553

2554

2555

2556

2557

กองทุนรวม

62.06%

31.53%

4.64%

37.81%

0.70%

17.30%

ตัวชี้วัด3

71.35%

47.80%

3.69%

40.66% -3.64% 18.95% -11.23% 23.78% 17.35%

-8.10%

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน 22.88%

17.35%

24.24%

12.84% 20.24% 13.75% 13.43% 15.49%

8.70%
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6.48%

12.05%
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Equity General

LTF

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5th Percentile

4.57

4.40

-0.23

10.99

Standard Deviation (%)
5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

7.67

17.07

6.16

7.09

8.26

7.88

8.10

11.74

25th Percentile

3.25

1.43

-4.00

8.79

6.34

15.65

7.05

8.87

10.21

9.42

9.56

14.78

50th Percentile

2.49

0.48

-5.93

7.20

5.32

14.81

7.78

9.84

11.42

10.63

10.75

15.74

75th Percentile

1.60

-1.26

-8.96

5.85

3.73

12.41

8.29

10.62 12.18

11.64

11.52

16.20

95th Percentile

0.42

-3.42

-12.41

2.45

1.56

9.59

9.90

11.76 13.72

14.12

14.13

17.51

5th Percentile

4.90

4.06

-0.24

9.86

7.03

16.72

5.76

7.03

8.07

7.41

7.60

11.15

25th Percentile

3.60

1.35

-3.81

8.55

5.63

15.04

7.13

8.76

10.12

9.73

9.55

14.00

50th Percentile

2.60

0.52

-5.75

7.46

4.79

13.78

7.95

9.78

11.61

10.43

10.59

15.36

75th Percentile

1.82

-0.94

-7.55

5.92

3.46

11.54

8.36

10.64 12.44

11.21

11.31

15.95

95th Percentile

0.93

-4.08

-12.54

4.23

1.99

8.74

9.30

12.00 13.59

11.98

12.26

16.94

ประวัติจายเงินปนผล ยอนหลัง 5 ป (บาทตอหนวย)
วันที่จาย
บาท/หนวย
2 เมษายน 2555
0.6500
1 ตุลาคม 2555
1.0000
1 เมษายน 2556
1.0000
20 ธันวาคม 2556
1.0000
1 ตุลาคม 2557
1.0000

2561

1.67% 19.45% 19.29% -14.17%

ความผันผวนของ
1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
25.26% 17.69% 22.54% 12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21%
ตัวชี้วัด
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ตอป
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI)
4. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันจัดตั้งกองทุนรวมไมครบ 1 ปปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทําการสุดทายของปปฏิทินแรก

ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Peer Group Fund Performance) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC) ไดจัดใหมีขอมูลของ
ประเภทกองทุนรวม LTF โดยเฉพาะ เพื่อใชสําหรับกรณีที่ผูสนใจลงทุนตองการขอมูลของกองทุนรวมประเภทดังกลาว
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ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล
1.ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
2.ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดําเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบงตามประเภทกองทุน
รวมภายใตขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูก
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันใน
ระดับเปอรเซ็นตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน
-5th Percentile:ผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอรเซ็นตไทล
-25th Percentile:ผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอรเซ็นตไทล
-50th Percentile:ผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอรเซ็นตไทล
-75th Percentile:ผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอรเซ็นตไทล
-95th Percentile:ผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอรเซ็นตไทล
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เมื่อผูลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนําไป
เปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตไทลตามตาราง จะทราบวากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู
ในชวงที่เทาใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

ตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวมการจายเงินปนผลทั้งหมด 15 ครั้ง จํานวนเงิน 10.8250 บาท
วันที่จาย
บาท/หนวย
1 ตุลาคม 2558
0.8000
7 ตุลาคม 2559
0.8000
2 ตุลาคม 2560
1.0000
9 ตุลาคม 2561
0.8000

คําเตือน : ผูลงทุนควรทําความเขาใจในผลิตภัณฑ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาขอมูลสิทธิประโยชนทางภาษีในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวกอนตัดสินใจลงทุน, ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต, โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
สถานที่ติดตอซื้อ – ขายหนวยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com
หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง
*CAC : โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยำวปันผล
PHATRA LONG TERM EQUITY DIVIDEND FUND
PHATRA LTFD
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และหรือ ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนไม่มีนโยบายในการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับ สูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร
ทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่
กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง
 ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา
ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร



ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการนาจานวนเงินที่ลงทุนไปยืน่ ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนตัดสินใจลงทุนรวมทั้งสอบถามและ
ขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่
ได้รับการแต่งตั้ง
 กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมื่ อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการ
ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน หรือการซื้อและ/
หรือขายคืนหน่วยาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หากการ
ลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี และ/หรือเบี้ยปรับ
และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษี ที่ผู้ลงทุนถูก
เรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกาหนด
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ ต่า
 5%
5-10%
ดาเนินงาน (SD)
กลุ่มหุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

สูง

15-25%

10-15%

>25%
สูง

ต่า

large cap

general

mid/small

sector

ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
%NAV
อาหารและเครื่องดื่ม
9.54%

ธนาคาร
12.73%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.18%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
6.86%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
0.34%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-2.27%

พลังงานและสาธารณูปโภค
16.30%

พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง
27.18%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย์ เป็นต้น
21.15%

ชือ่ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
2 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK)
3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
4 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
5 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (MINT)

% ของ NAV
7.20
4.15
3.87
3.76
3.66

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนีค้ ณ
ุ สามารถดูข้อมูลที่ปจั จุบันได้ที่ www.phatraasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
2.00

สูงสุดไม่เกิน, 1.5066
1.50

สูงสุดไม่เกิน, 1.5066

สูงสุดไม่เกิน, 1.2148
1.2148

1.33175

1.00

0.50

สูงสุดไม่เกิน, 0.08
0.02675

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน, 0.0892
0.0892

0.001

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ ล งทุ น สามารถดู ข้ อ มู ล ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมย้ อ นหลั ง 3 ปี ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล กองทุ น ได้ ที่
www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่มี
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต


แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

19.45%
23.78%

19.29%
17.35%

2559

2560

-14.17%
-8.10%

-30.00%
2552

2553

2554

2555

2556

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

1.67%

--3.64%

-10.00%

-11.23%

10.00%

0.70%

4.64%
3.69%

30.00%

17.30%
18.95%

31.53%

50.00%

37.81%
40.66%

70.00%

47.80%

90.00%

62.06%
71.35%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

2557

2558

2561

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้ จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้ งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -19.87%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 12.99% ต่อปี

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity
General
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
Year to
Date
-14.17%
-8.10%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
10.67%
10.53%

กองทุนรวม
-12.58%
-2.79%
-14.17%
6.96%
7.87%
16.28%
ตัวชี้วัด3
-10.63%
-0.81%
-8.10%
10.13%
7.14%
17.51%
ความผันผวนของผล
12.55%
14.10%
13.26%
12.55%
12.58%
12.99%
16.82%
16.13%
การดาเนินงาน
ความผันผวนของ
12.05%
13.91%
13.06%
12.05%
11.41%
12.24%
16.77%
19.14%
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Equity General ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

Standard Deviation (%)
6M 1Y 3Y
5Y

10Y

5th Percentile -7.26 0.67 -6.11 11.16 8.74 17.89 9.50 9.28 8.91 8.32 8.30 11.89
25th Percentile -9.14 -1.73 -8.87 8.59 7.26 16.12 12.37 11.60 10.91 9.77 10.00 15.08
Equity General
50th Percentile -10.64 -2.85 -10.70 6.94 5.71 14.98 13.79 13.09 12.18 10.93 10.97 16.25
75th Percentile -12.43 -4.15 -15.43 5.60 3.96 12.50 14.89 13.89 13.03 12.00 11.74 16.85
95th Percentile -15.30 -7.24 -22.02 2.09 1.60 9.76 16.14 15.30 14.38 14.62 14.44 18.25
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในวันทาการแรกของเดือนเมษายน และ/
หรือเดื อนตุลาคม และ/หรือวันทาการอื่นๆ ในเดือนอื่นใดตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดย
พิจ ารณาจ่ายจาก (1) อัตราไม่เ กิ น กว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุท ธิในรอบระยะเวลาบัญ ชีที่จ ะ
จ่ายเงินปันผล หรือ (2) จ่ายจากกาไรสะสมในอัตราตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงิน ปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่การจ่ายเงินปัน ผลต่อ
หน่วยลงทุนในรอบนั้นๆ ต่ากว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ประวัติจำ่ ยเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บำทต่อหน่วย)
ตั้งแต่จัดตัง้ กองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 15 ครั้ง จานวนเงิน 10.8250 บาท
วันที่จ่ำย
2 เมษายน 2555
1 ตุลาคม 2555
1 เมษายน 2556
20 ธันวาคม 2556
1 ตุลาคม 2557

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

บำท/
หน่วย
0.6500
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
22 ตุลาคม 2547
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

วันที่จ่ำย
1 ตุลาคม 2558
7 ตุลาคม 2559
2 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2561

บำท/
หน่วย
0.8000
0.8000
1.0000
0.8000

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 4 วันทาการ (ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรบั เงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย์,
ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.
ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนาฝากเช็ค T+2 สาหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
คุณสุราช เซที, CFA
คุณสุทนิ แซ่โง้ว, CFA
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
1.25 เท่า

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
17 ตุลาคม 2560
1 ตุลาคม 2556
17 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
 ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
 บลน. เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
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 บลน.เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จากัด โทรศัพท์ : 083-842-8337
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02-626-7777
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 1572
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้น แต่ บ ริษั ท จัดการจะอนุญ าตเป็ น อย่ างอื่น บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่รับ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุน เพื่อเป็น ลูกค้าในความดูแลของบริษัท จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วัน ทาการที่บริษั ทจัดการ
กาหนด โดยบริษัท จัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบั ญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รั บเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
ชี้ชวนร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : www.phatraasset.com
email : customerservice@phatraasset.com
ผู้ล งทุ น สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ม เติ ม และรั บ หนั ง สื อชี้ ช วนและโครงการและข้ อ ผู ก พั น
ได้ที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากั ด หรือ ผู้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด คุ ณ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อบ ธุ ร ก ร ร ม ที่ อา จ ก่ อใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โย ช น์
ความขัดแย้งทาง
ได้ที่ www.phatraasset.com
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ
 ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กั บหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่ นฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี ขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุน ที่เ สนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ท จัดการกองทุน รวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ซึ่งจะมีผลให้ราคา ตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
2. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของ
ผู้ออกตราสารเช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
3. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบีย้ ของผู้ออกตรำสำร (Default Risk) หรือคู่สัญญำ
ในกำรทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
ชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาทีก่ าหนดไว้
4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่
กองทุนถืออยูใ่ นราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปั จจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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