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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 

(PHATRA SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND: PHATRA SmartMV LTF) 
 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ 
 

ชื่อ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 
PHATRA SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND 
(PHATRA SmartMV LTF) 

ประเภทโครงการ กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยลงทุนในตราสาร
แห่งทุนท่ีด ารงอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นโยบาย และหลกัเกณฑก์าร
จ่ายเงินปนัผล 

ไม่มี  
   

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ผู้ลงทุนมีโอกาสผู้ลงทุนจะได้ก าไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain)  

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท  
มูลค่าขัน้ต่ าของการซื้อครั้งแรก  5,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต่ าของการซื้อคร้ังถดัไป 5,000 บาท 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและ
จัดการกองทุนรวม 

วันท่ี 8 พฤศจกิายน 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันส้ินสุด IPO หรือกรณีท่ีปิด IPO ก่อนก าหนด   
รอบระยะเวลาบัญชี วันท่ี 1 พฤศจกิายน ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกป ี

(ประมาณ 1 ปีนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม) 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่
คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่ าที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนดและการคาดการณ์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น    
 
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
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นั้น จะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน ตามวรรคหนึ่งโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก ( issue/issuer) ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)           
 
กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมี
นัยส าคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่
ก าหนดในวรรคสองเพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทนุรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

 กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
 เหมาะส าหรับผู้ลงทุนทีต่้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับ

การลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนให้ความส าคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูง
เท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวน
ของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่วงตลาดขาขึ้นผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนี้จะปรับตัวขึ้นไม่สูงเท่ากับดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้คือลดความผันผวนของผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวม 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะยาว 
 เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษเีงินได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 
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4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน? 
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาค
และจุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้  

  
5. การลงทนุในกองทนุรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันมคีวามเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร? 

Risk Spectum ของกองทุนรวม ซึ่งแบ่งประเภทตามตราสารท่ีลงทุน: 
 

 

 
 

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยงนี้ เปน็การประเมินความเสี่ยงตามระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด เท่านั้น บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนระดบัความเสี่ยงให้เหมาะสมกับประเภท/ลักษณะของแต่ละกองทุนได้ 

 
6. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอัตราส่วนเท่าใดของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร? 
 บริษัทจัดการอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลตอบแทน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและ

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ การมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีที่มีผลลบต่อกองทุน
ก็ต่อเมื่อการคาดการณ์ของบริษัทจัดการออกมาในทางตรงกันข้ามกับสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุน
ขาดทุนได้ 
 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด?    
 กองทุนนี้จะใช้ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี SET100 Total Return Index 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี
การเปล่ียนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

PHATRA SmartMV LTF 
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8. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?  
 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   

 
9. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 
 

ค าถามค าตอบทีค่วรรู้เกี่ยวกับการลงทนุ 

ข้อก าหนดการซื้อขาย 

Q : ท่านต้องลงทนุเปน็จ านวนเงนิเท่าใด และค านวณเปน็หน่วยลงทนุไดอ้ย่างไร? 
A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 5,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 5,000 บาท 

ในการส่ังซื้อครั้งถัดไป โดยสามารถค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจ านวนหน่วยลงทุน = มูลค่า 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 

 
Q : ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร และมีวิธกีารซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่างไร?  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด โทรศัพท์ 02 305 9800 (ทีมการตลาดและ

พัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 การเปิดบัญชีกองทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ 

หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ แบบฟอร์มการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know 
Your Client) และแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิด
บัญช ีดังนี ้ 

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญช*ี 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให ้ซึ่งกรรมการผู้มี

อ านาจได้ลงนามและประทับตราส าคัญของนติิบุคคล (ถ้ามี) เพื่อ
รับรองความถกูต้องแล้ว  

 ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลและเงือ่นไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ซึ่งลงนามรับรองความถกูต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
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ออกให ้ 
กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด 

 
 การสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30น.  ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  

    

   ในช่วงภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :   

บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วันท าการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (สับเปล่ียนเข้ากองทุนนี้) 
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทาง
บริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
 การสั่งขายคนืหนว่ยลงทุน 

การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุแบบปกติ : 
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคนื ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม 
เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ   

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
ช าระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชี
กองทุน 

 
 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) 

ตามข้อก าหนดการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
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 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีท่ีกองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) 
ตามข้อก าหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้น 

 ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้หนว่ยลงทุน 
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 

ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี้ 
ธนาคารเกียรตินาคิน             เลขที่บัญชี 000-113-00000-247  

  ธนาคารกสิกรไทย                  เลขที่บัญชี 089-1-12110-5 
  ธนาคารกรุงเทพ                    เลขที่บัญชี 055-3-02158-5 
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์     เลขที่บัญชี 889-1-01012-7  
  ธนาคารไทยพาณิชย ์            เลขที่บัญชี 075-3-02836-5 
  ธนาคารทหารไทย   เลขที่บัญชี 054-1-06333-5 
  ธนาคารธนชาต   เลขที่บัญชี 295-3-00849-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      เลขที่บัญชี 151-0-04386-4 
ธนาคารกรุงไทย   เลขที่บัญชี 091-6-01500-9 

 
Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ?  
A : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้

ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
Q : กองทุนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน

หน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A : บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน 
             
Q : กองทุนก าหนดวธิีการโอนหนว่นลงทนุ และข้อจ ากัดการโอนไวอ้ย่างไร?  
A : ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกัน  

 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุของโครงการจัดการ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอยีดข้อก าหนด ข้อ 13  
“ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน” และ “วิธีการโอนหน่วยลงทุน”  เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน 

                         
Q : ท่านจะทราบขอ้มูลเกี่ยวกับมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทนุได้

จากช่องทางใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com   
2) หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่นตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
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3) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
 
สิทธขิองผู้ถือหนว่ย 

Q : กองทุนนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม?่ อย่างไร? 
A : ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วันท าการ
นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป :  
บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการ
ซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

 
Q : ผู้ถือหนว่ยอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ืองใดบ้าง ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 
A : 1) ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีถือหนว่ยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยนั้นในส่วนทีเ่กินกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด  
2) ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มฉิะนั้นจะต้องช าระเงินเพิม่และเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 
 

Q :  มีข้อจ ากัดในการถือหนว่ยลงทุนหรือไม่ ?  
A :  กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม หากมีการจัดสรรหน่วย

ลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
Q : ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนนิการ 

ใช้สิทธอิอกเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.phatraasset.com 
 
Q : กองทุนรวมนี้มีชอ่งทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 

ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท ์0-2305-9800 หรือ 
2) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)) โทรศัพท ์0-2626-7505, 0-2626-7509-10 

 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

 
 

http://www.phatraasset.com/
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทนุรวม ? 
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 

 ข้อมูลบริษทัจดัการ : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

 ดัชนีชี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้รับการรับรอง CAC1 

 มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิภายใตก้าร
บริหารจัดการ : 
(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559) 

40,710.26 ล้านบาท 

 จ านวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจดัการ : 
(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559) 

33 กองทุน  

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก ่

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณชวลิต จินดาวณิค   
คุณกฤตยิา วีรบุรุษ  
คุณภัทรพร มิลินทสูต   
คุณยุวนา รัตนวเิชียร   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณยุทธพล ลาภละมูล   

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 

2) คณะผู้บริหาร ได้แก ่
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ ์
คุณณัฐจฑุา คุปตารักษ ์ 

คุณทิพวัลย์ เอีย่มโอภาส 
คุณสิริพร สวัสดิ์อ านวยโชค 
คุณวรสินี เศรษฐบุตร 
คุณมริสา ทัดสวน 
คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน ์

(กรรมการผู้จดัการ) 
(ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ ทมี Research)   
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 
(ผู้อ านวยการ หัวหนา้ฝ่ายปฏิบัตกิารกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบัญชีกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) 

                                        
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) 
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 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
: 

 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ ์
คุณณัฐจฑุา คุปตารักษ ์ 
คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์
คุณสุราช เซท ี
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน ์
คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ ์

(กรรมการผู้จดัการ) 
(ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ ทมี Research)  
(ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้ 
(ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ทีมบรหิารกองทุนตราสาร
ต่างประเทศ) 
 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณสนติรา มโนมัยพนัธุ ์

(ผู้จัดการกองทนุหลกั) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSc Economics and 
Financial Economics Nottingham 
University 

- ปริญญาตรี BA Economic (BE  
International Program) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- CFA Level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน

จัดการลงทุน 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. วรรณ จ ากัด  

ฝ่ายลงทุน 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. เอ็ม เอฟ ซี 

จ ากดั ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
 

2) คุณศุภฤกษ์ วิริยะกอ่กิจกุล 
    (ผู้จัดการกองทนุหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน บลจ.ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้ชว่ยผู้จดัการกองทุน บลจ.ภัทร จ ากัด 
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส บริษัท 
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์ร 
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่ง
ทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคลตราสาร
แห่งทุนและสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

2)  คุณยุทธพล ลาภละมูล 
     (ผู้จัดการกองทนุรอง) 

o ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science in Business 
Administration, California State 
University, Los Angeles 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย
กองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน 
บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน 

3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 
(ผู้จัดการกองทนุรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 
สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

 
 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) โทร: Contact Center 0-2165-5555 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  
“LH Bank Contact Center” 

โทร: 0-2359-0000 ต่อ 4708 , 0-2359-0065 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2217-8888    

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-8888 ต่อ 8951, 8954, 8956 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั โทร: 0-2695-5555  

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร: 0-2627-3100 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-9234  
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 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด โทร: 0-2657-7171-5, 0-2697-3878  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั โทร: 0-2697-3000, 0-2657-7985  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1700 ต่อ 794 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2275-0888, 0-2305-9407, 0-2305-9495 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด โทร: 0-2660-6677 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-3456 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2627-3211 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111, 0-2680-1234, 0-2680-1383 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1126 - 27 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากดั   โทร: 0-2648-3333  

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2684-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2638-5000 0-2287-6000  

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด โทร: 0-2680-5000 

 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2205-7000 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด โทร: 0-2223-2288 
 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2862-9999 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั โทร: 0-2861-5508 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟนิิติ จ ากัด โทร: 0-2238-3988 

 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมทั้งผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9800 รวมถึงช่องทางการบริการอื่นท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์  อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  

รายชื่อที่ปรึกษาการลงทนุ  

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)     โทร: 0-2305-9000   
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจัดการ 

 
Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย

เป็นไปอย่างถูกต้อง? 
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9 
 
Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการลงทุนทีต่กลงไว้ ? 
A : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ 

โทรศัพท์ 0-2626-7505, 0-2626-7509-10 
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ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 
Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมที่ท่านลงทนุ ? 
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และนางขวัญใจ เกยีรติกงัวาฬไกล 
 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 
 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจากชอ่งทางใด ? 
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด  
  ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  www.phatraasset.com 
 3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 
 

           ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนดังกล่าว เช่น   
 

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market 
Risk) ความเส่ียงที่เกดิจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร
ปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของ
นักลงทุน เป็นต้น 

กองทุนมีการพิจารณากระจายความเส่ียงในการลงทุนโดย
วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาวการณ์ของ
ตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดสัดส่วนที่
เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละราย
บริษัท รวมถึงเพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวม 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุน
ถืออยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลาที่ต้องการ 

กองทุนมีเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีสภาพ
คล่องที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคล่องตัวในการ
บริหารกองทุน  
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความเส่ียงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น    

กองทุนมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุนในตราสาร โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
   

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit 
risk หรือ Default risk) ความเส่ียงจากการที่ผู้ออกตราสาร
หรือผู้ค้ าประกันตราสารท่ีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงนิ
ต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวน
ที่สัญญาไว้ 

ในกรณีปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ แต่บางกรณี
ที่กองทุนจะท าการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนลดความเส่ียง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มี
คุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความมั่นคงและ
อัตราส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสารแต่ละอันดับความ
น่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และคณะกรรมบริหารความเส่ียงของบริษัทก าหนด 

ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative Risk) ความเส่ียงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ที่ตรา
สารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจาก
กองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับความเส่ียง(Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเส่ียงจากการที่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเส่ียงมากกว่าการ
ลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณา
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ท าให้ค่าความเส่ียงสุทธิ  (Net 
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น  ก็จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้ 

บริษัทจัดการจะก าหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการ 
บริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายการลงทุนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวรวมถึงควบคุม ดูแลการลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มี
ระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นเงิน (Exchange rate 
risk) 

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตา่งประเทศ 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 
ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
       แต่ต่ ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
4 เ งิ นฝากหรือตราสาร เทียบเท่ า เ งินฝากที่ ผู้ รั บฝากหรือ ผู้ออก 

ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี  credit rating อยู่ ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 
(หรื อ ไ ม่ เ กิ น  1 0%  เ มื่ อ เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  
 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.4  เป็นตราสารท่ีอยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20%  หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

benchmark + 5% 
  

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 15%  

(หรือไม่ เกิน 10% เมื่อ เป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี้  ตราสารกึ่ งหนี้กึ่ งทุน  หรือศุกูก 
       6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
       6.4.3  เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอ
ขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
       6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market  หรือ
เทียบเท่า 
6.5  ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ  investment 
grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 
6.6  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี ้
       6.7.1  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายตาม  6.7.1 
6.8  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ  investment 
grade 
       6.8.1  reverse repo 
       6.8.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
      
 

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน  
benchmark + 10%  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนส าหรับกองทุนที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี)  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives)  

อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรือ
อายุ สัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้  เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 
ปี      
 
 
 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1  ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
5.2  ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
5.3 ต ร าสา รที่ ซื้ อ ขาย ในกระดานซื้ อข ายห ลักทรั พย์ ส าห รั บ 
 ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนตราสาร
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ  ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 
5. 4 ต ร า ส า ร หนี้  ต ร า ส า ร กึ่ ง ห นี้ กึ่ ง ทุ น  ศุ กู ก  ห รื อ ต ร า ส า ร  
Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่
ไม่รวม B/E และ P/N 

ทุกประเภทรวมกันไมเ่กิน 15% 
 

6 derivatives ดังนี ้
 6.1  hedging limit :  

       การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เส่ียง 
 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 6.2  non-hedging limit :  

       การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ่การลดความเส่ียง 
 
 

global exposure limit 
จ ากัด net exposure ที่
เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

OTC derivatives limit 
ไม่เกิน 25% ของ NAV 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทุกกองทุนรวมกันภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  
 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินรวม (total liability) 
ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ล่าสุด) 
 
หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้
นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ 
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก.ล.ต. 
โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
กว้าง  

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 
 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมด
ของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิของ
กองทุน *** 

 อัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้ * ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน***** 

o ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **** ไม่เกิน 1.50 ต่อปี 

o ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกิน  0.10 ตอ่ปี 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกิน  0.125 ตอ่ปี 

o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน

เฉลี่ยของกองทุน 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  

o ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ตามที่จ่ายจริง 

o ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับสื่อสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน    ตามที่จ่ายจริง 
o ค่าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหรือผู้ถือหน่วย รวมถึงค่า

จัดส่งและค่าไปรษณีย์ส าหรับการส่งรายงาน เอกสารต่างๆ หรือ
หนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าอากรแสตมป์ 

ตามที่จ่ายจริง 

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **** ตามที่จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์              ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน** ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 อัตราตามโครงการ 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไมเ่กิน 2.00   

o ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 

o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 
-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)      
-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) 

 
ไมเ่กิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อ 1 รายการ 

ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย ไม่มี 
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*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกลา่วจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม 
**ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน และภาษดีังกล่าวจะถือเป็นภาระของ
กองทุน 
***การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน  บริษัทจัดการจะค านวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่
เกิดขึ้นในวันท าการนั้น  
****ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว ได้รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนไว้แลว้ 
***** ยอดรวมของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมด ซึ่งแต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม  
******ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแล้วตอ้งไม่เกินอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน)  

หมายเหตุ  
1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 1 ปี มิได้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจัดการจะแจ้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตร าใหม่ให้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและที่ท าการทุกแห่งของผู้สนับสนุนและลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
3) บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กราฟแสดงข้อมูลราคาย้อนหลังของดัชนี SET100 TR 3 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 4 พ.ย. 2559) ที่มา : Bloomberg 

 
 
 

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิได้เปน็สิ่งยืนยนัผลการด าเนนิงานในอนาคต” 
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ค าเตอืน/ขอ้แนะน า 

 กองทุนรวมเป็นนติบิุคคลแยกตา่งหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผล
การด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ภัทร จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากั ด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามขอ้มูลได้ที่
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855 

 กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

 กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)  ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้ง
จ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนความศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. 
(http://www.sec.or.th)    

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และ
จะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับ และดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้
เปิดเผยไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มี
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อ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจ า เป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.phatraasset.com 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 
ภัทร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจัดการ   

 การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ  

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมือ่ ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่
กรมสรรพากรก าหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการ
ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน  

 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หากการลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่ เกี่ยวข้อง ผู้
ลงทุนอาจต้องช าระคืนภาษ ีและ/หรือเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน  

 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการก าหนด  

 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกัน  
 ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนหากไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้อง
ช าระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร  

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง  


