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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG
PHATRA SET50 ESG FUND
PHATRA SET50 ESG FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : PHATRA SET50 ESG)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

กองทุนนีอ้ ำจมีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (issuer concentration)
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยกองทุนมีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ที่บริษั ทจัดการกาหนด เช่น หลัก เกณฑ์ด้านปั จจัยพื้นฐาน และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกั บการนโยบายและหรือ
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ย ในรอบปี บั ญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สิน สุท ธิของกองทุน โดยการนับ สัดส่วน
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึง
การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
2.เงิน ลงทุน ส่วนที่เ หลือจะลงทุน ใน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน รวม
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมลงทุนได้
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุน ของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุน ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
4 .กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
5.กองทุนจะไม่ลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถื อของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities)
และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน

กองทุนโดยมีมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยมีเป้าหมายให้
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้มาก





กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร


ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทาให้กองทุน
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกั บผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุน ทั่ว ไป ผู้ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น รวมเมื่อ มีค วามเข้าใจในความเสี่ ย งของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุ น นี้ มี ก ารเน้ น การลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (issuer concentration) รายใดรายหนึ่งมากกว่า
10% ของ NAV และอาจมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (sector concentration) มากกว่า
20% ของ NAV จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจานวนมาก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บริษทั จัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.phatraasset.com
 การลงทุน มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่
ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง
บริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้ นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดู แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ วหรือ หยุด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกั น ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ ค วามผู ก พั น รั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เ กี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บ ริก ารแก่ ผู้ถื อหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้ องการลงทุนที่แตกต่างกั น ในรายละเอียด โดยบริษั ท จัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

กลุ่มหุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

general

large cap

sector

mid/small

ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
ความเสี่ยงจากการลงทุน
กระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
(High issuer concentration
risk)

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

สูง

ต่า
ความเสี่ยงจากการลงทุน
20%-50%
50%-80%
 20%
 80%
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม
(High sector concentration
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
risk)
ในสัดส่วน 25.50% ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
4.00

สูงสุดไม่เกิน 3.45075

3.00

2.00

สูงสุดไม่เกิน 1.605

สูงสุดไม่เกิน 1.605

1.00
0.428
0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.02675
ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.56175

สูงสุดไม่เกิน 0.13375
0.107
นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก
หมายเหตุ :

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุ นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้ นทาง และกองทุ น
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ซ้้าซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
 ดัชนี (Benchmark) ของกองทุนรวม : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Large
Cap

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดชนิดทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปั จ จุ บั น T+2 เฉพาะบั ญ ชี รั บ เงิ น ค่ า ขายคื น
หน่วยลงทุนของ KK Bank , SCB, BBL, KBank,
BAY, TMB , TBank , KTB, CIMB Thai, LH Bank,
UOB, Citibank และ นาฝาก/นาส่งเช็ค T+2 สาหรับ
บั ญ ชี ธ นาคารอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T= วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุทนิ แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน







:
:
:
:
:
:
:

ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
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 กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
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 : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์: 0-2026-5100

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ

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 ป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิ จของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
ความเสี่ย งจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพัน ธ์นั้ นอ้างอิงอยู่ มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกั นข้ามกับ ที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง( Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่า
การลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น 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
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
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3. เงิน ฝากหรือตราสารเที ย บเท่าเงิน ฝากที่ผู้รับ ฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีก ารจัดอัน ดับความน่าเชื่อถื ออยู่ ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการ
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูล ค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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