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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวน
ที่คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่่าที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก่าหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น
เงิน ลงทุน ส่วนที่ เ หลื อ อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุน ของกองทุ น อสั งหาริมทรั พย์ และ/หรือ หน่วยทรัส ต์ของทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
นอกจากนี้ กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถื ออยู่ ใ นอัน ดับ ที่สามารถลงทุน ได้ (Investment grade) หรือตราสารทุน นั้น จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพย์ (listed
securities) แต่ต่อมาตราสารหนี้หรือตราสารทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็น non-investment grade หรือ unrated หรือ
unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนโดยมีหลักการในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายที่จะลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บ ผู้ล งทุน ที่รั บ ความเสี่ ย งได้ ตั้ง แต่ร ะดั บ สู งมาก และต้ องการกระจายเงิน ลงทุ น ไปลงทุ น ใน
ตราสารทุน โดยเงิน ลงทุน ส่วนที่จ ะแบ่ งมาลงทุนในกองทุน นี้ ผู้ลงทุน คาดหวังความผัน ผวนของผลตอบแทนน้อยกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวและดัชนีราคาตลาด โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนได้
ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่






จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ห ากไม่ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการลงทุ น และจะต้ องคื น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ เ คยได้ รั บ ภายใน
กาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร


กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร


ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและ
ควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนตัดสินใจลงทุนรวมทั้งสอบถามและ
ขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน หรือการซื้อและ/
หรือขายคืนหน่วยาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้ องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หากการ
ลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี และ/หรือเบี้ยปรับ
และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูก
เรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกาหนด
 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
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลัก ทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุ น ควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูง
 ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
4

 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการ
ลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนให้ความสาคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูง
เท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ทจี่ ะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่วงตลาดขาขึ้นผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนี้จะปรับตัวขึ้นไม่
สูงเท่ากั บ ดั ช นีตลาดหลั ก ทรัพย์ เนื่ องจากเป้ า หมายหลัก ของกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุน ของกองทุน นี้ คือล ดความผัน ผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี กองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

5

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ต่า
ดาเนินงาน (SD)
 5%
5-10%
กลุ่มหุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

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
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.07%

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
อาหารและเครื่องดื่ม
1.29%
9.59%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
10.81%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น
พาณิชย์ ขนส่งและโลจิ
สติกส์
26.85%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.46%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
22.74%

ธนาคาร
15.33%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รำยชื่อทรัพย์
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (EGCO)
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
4. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)
5. บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (RATCH)

% ของ NAV
5.11
5.07
4.98
4.90
4.25

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่ปจั จุบันได้ที่ www.phatraasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
2.50

สูงสุดไม่เกิน 2.14

สูงสุดไม่เกิน 2.14

2.00

สูงสุดไม่เกิน 1.605
1.50

1.00

0.96625

0.8025

0.50

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.02675

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.13375
0.107
นายทะเบียน

0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
 แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

20.56%

ผลการด่าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

25.00%

12.48%

20.00%
15.00%

กองทุนรวม

1.64%
3.60%

10.00%
5.00%

ตัวชี้วัด

0.00%
-5.00%
-8.62%
-7.16%

-10.00%
-15.00%
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้ จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้ งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด : ดัชนี SET 100 Total Return Index



กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -12.14%



ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 8.58% ต่อปี



ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
กองทุนรวม

Year to
Date
15.71%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

7.82%

15.71%

16.40%

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
7.59%

ตัวชี้วัด3
13.05%
6.96%
13.05%
13.06%
N/A
N/A
N/A
10.99%
ความผันผวนของผล
7.42%
7.57%
7.42%
9.51%
N/A
N/A
N/A
8.58%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
9.12%
8.84%
9.12%
12.23%
N/A
N/A
N/A
10.48%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET 100 Total Return Index

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Equity General ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y 3M 6M 1Y
3Y
5Y
10Y
5th Percentile 8.46 15.42 12.33 11.45 7.89 15.20 6.34 6.50 7.90 8.41 8.25 11.54
25th Percentile 6.82 12.23 10.09 8.64 6.34 14.24
10Y 7.53 7.64 9.91 10.14 9.92 14.59
Equity General 50th Percentile 5.86 10.06 7.35 7.03 5.40 13.09 7.85 8.28 10.96 11.17 11.14 15.32
75th Percentile 4.59 8.38 4.20 5.85 3.74 10.81 8.49 8.86 11.68 12.22 11.71 15.77
95th Percentile 2.24 6.26 1.08 1.57 1.21 8.49 10.01 10.43 13.14 14.57 14.25 17.08
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น ที่ การเปรี ยบเที ยบแบ่ ง ตามประเภทกองทุ น รวมภายใต้ ข้ อ กาหนดของสมาคมบริ ษั ท จั ดการลงทุ น
โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (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
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ปรึกษาการลงทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัท ร
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจัดการ
24 พฤศจิกายน 2559
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ (T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย,
ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย,
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลีย่ นแปลง))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ
หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หรือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
ผู้จัดการกองทุน
24 พฤศจิกายน 2559
คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์
ผู้จัดการกองทุน
1 พฤศจิกายน 2561
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
ผู้จัดการกองทุน
1 พฤศจิกายน 2561
0.7 เท่า

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
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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
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-26598000
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
บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ 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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
โทรศัพท์ : 083-842-8337
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้
ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ

และ/หรือ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุ น ที่บ ริษั ท จัด การแต่ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีก ารอื่น ใดที่บ ริษั ท จัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ที่ได้เ ปิ ดบั ญ ชี
กองทุน ไว้ กั บ บริ ษั ท จัด การก่ อนหน้ าวั น ที่ บ ริษั ท จั ดการไม่ รับ เปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น เพิ่ม เติ ม
สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
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
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับ หนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.phatraasset.com


ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่ าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผล
การดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน
เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพนั ธ์นนั้ อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสีย่ งมากกว่าการ
ลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิม่ ขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรือตราสารเที่ ย บเท่าเงิน ฝากที่ผู้รับ ฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีก ารจัดอัน ดับความน่าเชื่อถื ออยู่ ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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