
 

PHATRA GNP : 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 

นโยบำยกำรลงทุน 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Master 
Fund) (“กองทุนหลัก”) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป 
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนที่เหลือกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
Management)  
กองทุนหลัก: สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ  โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยท์ี่กองทุนน าเงินไปลงทุน 
- กรณีเกิดความผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนน าเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

ของประเทศนั้นๆ 

 ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ดัชนีราคา MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน ซึ่งดัชนี MSCI ACWI All 
Cap Net Total Return Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก 

กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว โดยต้องการโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และต้องการกระจายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้ รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจถึงเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk): ตราสารที่กองทุนหลักลงทุนมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ซึ่งส่งผลต่อความ
ผันผวนของราคาของกองทุนหลัก 

 ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk): เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัท โดยกองทุนจะท าการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือผู้ออกหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): กองทุนหลักจดทะเบียนในต่างประเทศอาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน  โดยกองทุนจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพ่ือลดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk): กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ
ได้ โดยกองทุนจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk): กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในส่วนที่ไม่ได้ท า
การป้องกันความเสี่ยงไว้  

 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative): ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์อ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกับข้ามกับที่คาดการณ์ไว้และราคาตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุน 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่
เหมาะสม โดยกองทุนจะคัดเลือกตราสารที่มีสภาพคล่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk): หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของประเทศที่ลงทุนอาจท าให้ผลตอบแทนต่ า
กว่าที่คาด กองทุนจะลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ า 

 ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk): คู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ 
กองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาด้วย 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 
 กองทุนจะระดมเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเป็นรูปสกุลเงินบาทและน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

หลักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลปะโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio 
Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 กองทุนหลักจะน าเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 
โดยกองทุนหลักอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็
ตามบริษัทจัดการจะติดตามดูแล (Monitor) อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต  

 

 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบำยลักษณะผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลใน
รำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หำกผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถำมผู้แนะน ำกำรลงทุนให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็น
ว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของตน และยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนดังกล่ำวได้ 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  (PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND) (“กองทุนรวม”) 
: PHATRA GNP 

 

ประเภท 
กองทุนรวม 

กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) 

ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย ส านักงาน  กลต. 

ประเภทกองทุนรวมตำมที่แสดงใน
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม ณ จุด
ขำย 

Global Equity 

ชื่อบริษัทจัดกำร 
กองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
โดยมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC* 

บริษัทจัดกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของ 

ส านักงาน  กลต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดารด์ ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมี
ประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงิน
ต้น หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล ไม่มี ชื่อผู้ประกัน ไม่มี 

ควำมถ่ีในกำรเปิดซื้อขำยหน่วย
ลงทุน 

การซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 
การขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 

วันที่จดทะเบียน วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

ค่ำใช้จ่ำยรวม ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการณ์ได้ไม่เกิน 4.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วัน
จดทะเบียนกองทุน (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ) 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

 

 

 

 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
PHATRA GNP 

 

 

  



 

PHATRA GNP : 2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (%NAV) 

 

(2) ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก       

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก % ลงทุน 

Novo Nordisk 4.9 

Amazon 4.3 
TSMC 1.8 

Naspers 1.7 

Microsoft 1.6 

(3) น้ ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (%NAV) : ไม่มี 

(4)  Portfolio duration:   - ปี 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันไดท้ี่  
www.phatraasset.com 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 

ข้อมูล ณ  
24 มิ.ย. 2559 

3  
เดือน 

6 
เดือน 

1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 

กองทุนรวม  0.44% -6.10% N/A N/A N/A N/A -6.29% 

Benchmark2 0.24% -3.99% N/A N/A N/A N/A -4.58% 

Information Ratio3 

0.00 -0.10 N/A N/A N/A N/A -0.07 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

6.30% 11.30% N/A N/A N/A N/A 11.62% 

1% ต่อป ี
2 Benchmark : ดัชนีราคา MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ 
       ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ   
       ผลตอบแทน 
3Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับ
              ความเสี่ยง 
หมายเหตุ :  - ผูล้งทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี  www.phatraasset.com 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการ
วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน (ค ำนวณตำมปีปฏิทิน) 
 
 
 
 
กองทุนได้รับอนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม  2558 ดังนั้นจึงไม่สามารถค านวณ

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินได้ 
 
 

*ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ (ต่อ) 

ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 
 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความ

แตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนน้ีในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-
Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 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 
ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) (ไม่รวม VAT) 
การจัดการ    ไม่เกิน 2.50% (ปัจจุบัน 1.500%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.033%) 
นายทะเบียน    ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบัน 0.100%) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ตามที่จ่ายจริง  
รวมค่าใช้จ่าย   ไม่เกิน 4.50%** 
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน* (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
ค่าธรรมเนียมขาย   ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.00%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.00%) 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก               ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น) 

(รายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม) 
* โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถต่อรอง
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งหรือการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วน
หรือท้ังหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม 
**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดแล้วต้อง
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง 
 ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
 การซื้อหน่วยลงทุน : 
- วันท าการซื้อ  ทุกวันท าการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก 100 บาท 
- มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป 100 บาท 
• การขายคืนหน่วยลงทุน 
- วันท าการขายคืน  ทุกวันท าการซื้อขายตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
- มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน ไม่ก าหนด 
- ยอดคงเหลือขั้นต่ า  100 บาท หรือ 10 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน           ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
   หน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่  www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์ 
ASTV ผู้จัดการรายวัน และ/หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
1. คุณวิไล ชยางคเสน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 4 ธันวาคม 2558 
2. คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์ (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 26 กรกฎาคม 2559 
3. คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ (ผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) 
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 10 มิถุนายน 2559 

ข้อมูลอื่นๆ 
 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมี
 วัตถุประสงค์ที่จะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเ พ่ือประโยชน์ข องพลเมือง
 สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
 รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรม
 ในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร 
 และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้ถือว่า

ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ  รับรอง

โดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
 3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC)  ตามที่กองทุนหลักร้อง
 ขอเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน
 และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทุนหลัก 
 โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่น
 ใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นเป็นไปตามข้อก าหนดและ
 เงื่อนไขของกองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

http://www.phatraasset.com/
http://www.phatraasset.com/
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
          เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : www.phatraasset.com email : information@phatraasset.com 
 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและขอ้ผูกพันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนอื่นทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

ข้อมูลกองทุนหลัก 
ชื่อกองทุน   : Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
วันที่จัดตั้งกองทุน  : 7 เมษายน 2558 
วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน Class Z : 30 ตุลาคม 2558 
ISIN Number  : LU1295555210 
ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
อายุโครงการ   : ไม่ก าหนด 
ดัชนีชี้วัด   : MSCI All Country World Index NR 
ผู้จัดการกองทุน  : Capital International Management Company Sarl 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผู้สอบบัญชีกองทุน  : PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน : Linklaters LLP 
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ได้มีการจดทะเบียนเป็น Share Class ที่แตกต่างกัน เพ่ือ
จุดประสงค์ในการคัดสรรผู้ลงทุนให้เหมาะสมกับจ านวนเงินลงทุน และลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งนี้กองทุนเปิดภัทร     
โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะมีการลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวงสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของ Share Class ที่ลงทุน โดยไม่ถือว่าผิดจากรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต  

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหลัก 
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) 
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Bond Risk) 
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอัตราตอบแทนสูง (High Yield Risk) 
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk) 
-ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
-ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
-ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk) 
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives  Risk) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
1.ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 
-ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการลงทุนระหว่าง Classes ต่างๆ ของกองทุน  : ไม่มี 
2.ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ : - ร้อยละ 0.65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
   ถึง 31 ตุลาคม 2560 
   -ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
   ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 
-ค่าธรรมเนียมการด าเนินงาน : ร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :  ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูล ของกองทุนหลักเพ่ิมเติมได้ที่: thecapitalgroup.com/emea 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก 
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กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันท่ี 9 กันยำยน 2559 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม และ
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด 
 

-กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมท้ังไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 
-ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน หรืออำจไดัรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
-ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
*CAC: โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 


