
กองทุนเปดภัทร โกลบอล นิว เพอรสเปกทีฟ
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND : PHATRA GNP

Fund Fact Sheet ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559Anti-corruption Progress Indicator : ไดรับการรับรอง CAC*

การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนเปดเพ่ือผูลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

อายุโครงการ ไมกําหนด
มูลคาโครงการ
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน
วัตถุประสงคของกองทุน

5,000 ลานบาท
4 ธันวาคม 2558

นโยบายการลงทุน
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เกณฑมาตรฐาน (Benchmark)
PHATRA GNP

เพ่ือเปนทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผูลงทุนทั่วไป ที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได รวมทั้งมีความรูความเขาใจถึงเศรษฐกิจและการลงทุนในตางประเทศ

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Master Fund)
(“กองทุนหลัก”) ในหนวยลงทุนชนิด Class Z (USD) เปน class ท่ีเสนอขายแกนักลงทุนท่ัวไป ซ่ึงจดทะเบียน
ในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และในสวนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหนี้
ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให
ความเห็นชอบทั้งในและตางประเทศ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging)
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควร

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการ และนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด

ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

กําหนดการซ้ือ-ขายหนวยลงทุน
วันที่ทําการซ้ือ ขายคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือหนวยลงทุน
มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการรับซ้ือคืน
มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา

: ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
: 100 บาท
: ไมกําหนด
: 100 บาท / 10 หนวย

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินของกองทุน*) (ไมรวมVAT)
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
   การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
   การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

: ไมเกิน 2.50% ตอป (ปจจุบัน 1.500%)
: ไมเกิน 0.10% ตอป (ปจจุบัน 0.033%)
: ไมเกิน 0.50% ตอป (ปจจุบัน 0.100%)

: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน 1.00%)
: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน ยกเวน)

: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน ยกเวน)
: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน 1.00%)
: 50 บาท ตอ 1 รายการ

*มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียม
การจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ระดับความเส่ียง และความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน

เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีมุงเนนผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว โดยตองการโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ และตองการกระจายการลงทุนไปยัง
ตางประเทศ ทั้งน้ี ผูลงทุนตองสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได รวมทั้ง
มีความรู ความเขาใจถึงเศรษฐกิจ และการลงทุนในตางประเทศ

ผลการดําเนินงานในอดีต           ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป

PHATRA GNP
เกณฑมาตรฐาน

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

-0.82% 2.27% N/A N/A N/A -3.01%

N/A-0.19% 3.49% N/A N/A 0.91%

หมายเหตุ :   1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 690.00
มูลคาหนวยลงทุน 

ลานบาท
บาท9.6988

สัดสวนการลงทุน (% NAV) 

3. เกณฑมาตรฐาน : ดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

%
NAVขอมูลการลงทุนท่ีกองทุนไปลงทุน

 

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX) 99.501  

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.phatraasset.com

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

ไมมีนโยบายการจายเงินปนผล

Benchmark
3

99.5%หนวยลงทุนตางประเทศ
1.08%เงินฝาก,บัตรเงินฝาก

-0.58%สินทรัพยและหนี้สินอื่น

ลักษณะเดนของกองทุน

10 ป

N/A

N/A

2. % ตอป

2 2 2 2

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

สถานท่ีติดตอซื้อ - ขายหนวยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ช้ัน 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25

www.phatraasset.com โทรศัพท (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4
หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีไดรับการแตงตั้ง

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอน
ตัดสินใจลงทุน, ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

• เนื่องจากกองทุนปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุนดังนั้นผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา ดังน้ันจึงอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น
• โปรดศึกษาคําเตือนท่ีสําคัญอื่นไดในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

คําเตือน

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*CAC : โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)


