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กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND) 
: PHATRA SG-AA 

 
ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมผสม แบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ท่ีมี

การกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund) 
ได้รับอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโดย ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Moderate Allocation บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ 

ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากดั 
โดยมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC* 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมี
ประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครอง
เงินต้น หรือไม ่

ไม่ใช ่

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี ชื่อผู้ประกัน ไม่ม ี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน การซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา  8.30 – 15.30 น. 

การขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา  8.30 – 15.30 น. 
วันท่ีจดทะเบียน 19 สิงหาคม 2554 

 

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ไมเ่กิน 2.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

 

 

 

 

 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2559 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน 
 ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายท่ีจะน าเงินท่ีได้จาก
การระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงิน
ฝาก ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุน
ในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้านการลงทุนท่ีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ 
Asset Allocation ท่ีได้รับจากท่ีปรึกษาการลงทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม 
เป็นกองทุนท่ีมีการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี 
ตราสารทางเลือก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงในขณะเดียวกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการลงทุน โดยเน้นการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท 
(Asset Allocations) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดในแต่ละช่วงเวลา  มีแนวทางการ
บริหารท่ีมุ่งหวังให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

 ปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนได้ลงทุน อัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน 
และตลาดเงิน 

 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
คือ อัตราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงน้ าหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ 

(1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
(2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 30 
(3) ดัชนี ThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10 
(4) ดัชนีราคา MSCI All Countries World Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10 
(5) ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5 

(6) ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 5 

 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 
 เงินลงทุนส่วนท่ีต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงในแต่ละสภาวการณ์ 
 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวน    

ของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง 
 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลาง 
 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) 
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงนิต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default 

Risk)  
 ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   
 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivative Risk) 
 ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) 
 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
 ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
 ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) 
ค าเตือนท่ีส าคัญ 

 กองทุนรวมมีการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะโดยมีกระจายการลงทุนน้อย
กว่ากองทุนรวมท่ัวไป 

 เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient 
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฎข้อบังคับ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไปผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 
 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมี

ความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการคิด
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต
ก าหนด 

 

ข้อมูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอยีดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสอืช้ีชวนท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะน าการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน (ค ำนวณตำมปีปฏิทิน) 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน (%NAV ) 

 

 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs 

 

(2) ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก       
ตรำสำรทุนท่ีมีมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก %NAV 
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US) 
2 กองทุนเปดิกรุงศรยีุโรปอิควิต้ีเฮดจ์ (KF-HEUROPE) 
3 NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND (1321 JP) 
4 SPDR GOLD SHARES (GLD SP) 
5 POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (DBC US) 

8.68 
4.89 
2.87 
2.36 
2.29 

กลุ่มอุตสำหกรรม (sector) 5 อันดับแรก %NAV 
1 หน่วยลงทุนต่างประเทศประเภทตราสารทุน 
2 หน่วยลงทุนในประเทศประเภทตราสารทุน 
3 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 
4 หน่วยลงทุนต่างประเทศประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ 
5 ธนาคาร 

11.56
9.48 
7.40 
4.65 
4.60 

ตรำสำรหน้ี และ/หรือ เงินฝำก บัตรเงนิฝำก ท่ีมี
มูลค่ำกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

อันดับ
ควำม

น่ำเชื่อถือ 

ภำครัฐ/ 
เอกชน 

%NAV 

1 พันธบัตรรัฐบาล (LB196A) 
2 กองทุนเปดิกรุงศรีโทเทิลรเีทิร์นบอนด์ (KF-TRB) 
3 ต๋ัวแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(THANI16916A) 
4 พันธบัตรรัฐบาล (LB21DA) 
5 หุ้นกู้ไมด้่อยสิทธิและไม่มีประกันของบรษิัท ควอลิต้ี 
เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 
 

BBB+ 
 
 

A- 

ภาครัฐ 
 

เอกชน 
 

ภาครัฐ 
เอกชน 

 

3.39 
3.06 
2.53 

 
2.44 
1.93 

(3) น้ ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (%NAV) : ไม่ม ี

(4)  Portfolio duration :  -  ปี 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิ.ย. 2559 ท้ังนี ้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปจัจุบันได้ท่ี  
www.phatraasset.com 

ข้อมูลเกีย่วกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ปัจจุบันกองทุนลงทุนเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ค าเตือนท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนน้ีในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-

Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีการซื้อขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก
บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือท่ีเห็นชอบให้ด าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิต
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

 โปรดศึกษาค าเตือนท่ีส าคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 

ข้อมูล ณ วันที่  
24 มิ.ย. 2559 

3  
เดือน 

6 
เดือน 

1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดต้ัง
กองทุน1 

กองทุนรวม  0.53% 3.16% 0.83% 3.48% N/A N/A 4.58% 

Benchmark2 0.40% 4.81% -0.39% 3.51% N/A N/A 6.20% 

Information 
Ratio3 0.02 -0.04 0.02 0.00 N/A N/A -0.03 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

2.25% 3.57% 5.68% 6.09% N/A N/A 6.58% 

1% ต่อป ี
2 Benchmark : 40%SET+30% ThaiBMA GovBond (Total Return Index)3–7ปี 
+10%ThaiBMA CorpBond (BBB+up) 3-7 ปี + 10% MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค านวณเป็นบาท ณ วันท่ีค านวณ + 5%JP MorganGlobalAggregateBond TR 
(Unhedged)สกุลUSD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ เปน็บาท ณ วันท่ีค านวณ + 5%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกร
ไทย และไทยพาณิชย์ 
 3Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อ
เทียบกับความเสี่ยง 
หมายเหตุ - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี  www.phatraasset.com 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการ
วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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*ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 

 การซื้อหน่วยลงทุน : 
- วันท าการซื้อ ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครัง้แรก 10,000 บาท 
- มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครัง้ถัดไป 10,000 บาท 

 การขายคืนหน่วยลงทุน 
- วันท าการขายคืน ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน ไม่ก าหนด 
- ยอดคงเหลือขั้นต่ า 100 หน่วย    
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันท าการ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี  www.phatraasset.com หรือ 
หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หรือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
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-การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 
-ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
-ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
*CAC: โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
ท้ังนี้ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 9 กันยายน 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด 

ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) (ไม่รวม VAT) 

การจัดการ    ไม่เกิน 2.00%  (ปัจจุบัน 1.25%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์    ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.03%) 
นายทะเบียน    ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.10%) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ตามท่ีจ่ายจริง  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีประมาณการได้   ไม่เกิน 2.50%** 
 

 ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน* (% ของมูลค่าซื้อขาย) (ไมร่วม VAT) 
ค่าธรรมเนียมขาย    ไม่เกิน 2.00%  (ปัจจุบัน 0.50%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   ไม่เกิน 2.00%  (ปัจจุบันยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   
             การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า                   ไม่เกิน 2.00%  (ปัจจุบัน 0.50%) 
             การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก                   ไม่เกิน 2.00%  (ปัจจุบันยกเว้น) 

(รายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม) 
* โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถต่อรองอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งหรือการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือท้ังหมดเข้า
เป็นรายได้ของกองทุนรวม 
**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมดแล้วต้อง
ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังน้ันผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
1.คุณวิไล ชยางคเสน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
   วันท่ีเริม่บริหารกองทุนน้ี : 1 ธันวาคม 2557 
2. คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์ (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
   วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : 26 กรกฎาคม 2559 
3. คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ (ผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
   วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : 10 มิถุนายน 2559 
4.คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์ (ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหน้ี) 
   วันท่ีเริม่บริหารกองทุนน้ี : 1 ธันวาคม 2557 
5.คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ (ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
   วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : 26 มิถุนายน 2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากดั 

ท่ีอยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
เลขท่ี 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้
ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

ข้อมูลอื่นๆ 
 ข้อสงวนสิทธิส ำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ 
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 

http://www.phatraasset.com/
mailto:customerservice@phatraasset.com

