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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
มีดัชนชีี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ  
: ได้รับการรับรอง CAC* 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟรำสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 
PHATRA GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  

(PHATRA GINFRAEQ) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน 

กองทุนรวม Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2563  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุน 
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed 
Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้ลงทุนทีต่้องการกระจายการลงทนุไปในตราสารทุนตา่งประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุน
หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( Infrastructure 
Companies) เป็นหลัก   
- ส าหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่หลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ  
- ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่า  
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อ่ืนใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอก  
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจด ารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) 
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  
- กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม 
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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  วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 
วัตถุประสงค์การลงทุน 
 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทั้งในรูปกระแสเงินสดระหว่างทางและการ
เพิ่มข้ึนของเงินลงทุน (Income and capital appreciation)   
นโยบายการลงทุน 

กองทุนหลักจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนเป็นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก ตราสารที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐาน (Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานก ากับดูแล  

เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐานได้ทั่วโลก ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดังกล่าวที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index) เมื่อมี
โอกาสในการลงทุนในตลาดดังกล่าว ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศรัสเซีย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก เท่านั้น  
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
เพื่อการป้องกันความเสี่ยง เช่น ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือใช้ตราสารอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management purposes) เพื่อลดความเสี่ยง  
ลดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงของกองทุนหลัก 
 
ผู้ลงทุนโปรดศึกษำนโยบำยกำรลงทุน และปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน
ส่วนท้ำยของเอกสำรฉบับน้ี 
 
คุณสำมำรถศกึษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก https://www.lazardassetmanagement.com 

 
  
  
  

 

กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอยำ่งไร?  
- กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 

management) อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ อาจแตกต่างจาก
กองทุนหลัก และอาจท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการ
ด ารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น  

-   ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active 
management) 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 
 

 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุน

ต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก  โดยสามารถลงทุนระยะยาวได้ และรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)  

ในต่างประเทศได้  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทน

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ 

 
กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร? 
 ผู้ลงทุนทีต่้องการลงทนุในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แนน่อน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ  
 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดีพอ 
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ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder 
Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว) กองทุนไม่ได้เป็น
กองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้าน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค  ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือ ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ 
รวมถึงความจ ากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น 

 กองทุนหลักเป็นกองทนุที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และมีความเสี่ยง
สูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และ  

ตราสารของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอ่ืน  
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มข้ึนของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของ  
ผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน
ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
อาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ จะข้ึนอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund)  
มีการลงทุนในตราสารในทวีปยุโรป ในสัดส่วน 47.9% และสหราชอาณาจักรในสัดส่วน 21.1%  ดังนั้น หากผู้ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะท าให้การลงทุนมี
การกระจุกตัวในประเทศนั้น  ๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
(www.lazardassetmanagement.com) 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับ
วันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้  และโปรดศึกษา 
ค าเตือนอ่ืนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้า 
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ  
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบ่ริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตาม 
ค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุน 
ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของ บริษัทจัดการหรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และ
การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิ
ดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
เป็นระยะ ๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก าหนดแนวทาง  

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุด
รับค าสั่งดังกล่าวได้ 
 
 
 

https://www.lazardassetmanagement.com/
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)  
 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการ  

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทนุนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็น
อย่างอ่ืนได้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน  
 

โปรดศึกษำค ำเตือนท่ีส ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก) 
 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนนิงาน (SD) 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจกุตัว (high concentration risk) (กองทุนหลัก) 
 

การกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
 
 
การลงทนุกระจกุตัว  
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

หมายเหต:ุ กองทนุหลกัมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials ในสดัส่วน 46.0%  
และ Utilities ในสัดส่วน 42.8%   
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ 30 มิถนุายน 2563 ) 

 
 
 
การลงทนุกระจกุตัว  
รายประเทศรวม 

หมายเหต:ุ  กองทนุหลกัมกีารลงทนุกระจกุตัวในทวีปยุโรปในสัดส่วน 47.9%  และสหราชอาณาจักร
ในสดัส่วน 21.1% 
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ 30 มิถนุายน 2563) 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ www.phatraasset.com 
 

>25%  5% 5-10% 10-15% 15-25% 

ต่ า สูง 

   80%  10% 10-20% 20-50% 50-80% 

ต่ า สูง 

 20% 20%-50%  80% 50%-80% 

ต่ า สูง 

 20% 20% - 50%  80% 50%-80% 

ต่ า สูง 
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ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
 

การป้องกันความเสี่ยง fx  
หมายเหต:ุ กองทนุ PHATRA GINFRAEQ มีนโยบายการป้องกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ www.phatraasset.com 
 

 ต่ า 

ไม่ป้องกัน ท้ังหมด เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ 

สูง 
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ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

             
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGIUIA ID) 96.24 

 
หมายเหตุ : เปน็ข้อมูล ณ วันที ่2 กันยายน 2563 ทั้งนี้คณุสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปัจจุบนัได้ที่ www.phatraasset.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAZARD GLOBAL 
LISTED 

INFRASTRUCTURE 
EQUITY FUND 

96.24% 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
2.83% 

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 
1.86% 

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก  
1.33% 

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น 
-2.26% 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  
 

http://www.phatraasset.com/


11 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลกั : กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 
 

 

 
 
ที่มา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2563 

Consumer Services, 1.80% 

Technology, 2.10% 

Oil & Gas, 7.30% 

Utilities, 42.80% 

Industrials, 46.00% 
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงส้ินรอบปีบัญชีล่าสุด 
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่ 
www.phatraasset.com/fund    
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1,2  (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.00 0.375 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบัน ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee)  

0.375 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 -  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)      ไม่เกิน 2.00 
-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบัน ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
 
 
 

 

1.0700 

0.0321 
0.1070 - 

1.2091 

สูงสุดไม่เกิน 2.6750 

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 
สูงสุดไม่เกิน 0.5350 

สูงสุดไม่เกิน 1.4980 

สูงสุดไม่เกิน 4.8150 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

ค่ำธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
- ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Annual Management Fees) : ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน      
- ค่าธรรมเนยีมการขาย (Preliminary Fee) : ไม่ม ี
- ค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืน (Redemption Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00                                                            
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00         
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges)* : 1.02%   
 
*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) เป็นไปตามค่าใช้จ่ายในรอบปีล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี) (ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity - Key Investor Information Document) 
 
 
 ที่มา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2563 

 
คุณสามารถดูข้อมูลกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้ https://www.lazardassetmanagement.com 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 แบบย้อนหลังตำมปปีฏทิิน 

เนื่องจากกองทนุเปดิภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เปิดให้บริการวันที่ 12 มีนาคม 2563  ดังนั้น จึงไม่
สามารถค านวณผลการด าเนนิงานตามปปีฏิทินได ้

 ดัชนี (Benchmark) ของกองทุนรวม :  

1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน 

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  

2. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 5% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน  

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity 

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
 

 กองทุนน้ีเคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -9.16% 

 ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 35.40% ต่อป ี

 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปกัหมุด 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่  2 กันยายน 2563   

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

กองทุนรวม  N/A 8.67% N/A N/A N/A N/A N/A 18.05% 

ตัวช้ีวัด3 N/A 11.28% N/A N/A N/A N/A N/A 2.93% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

N/A 22.70% N/A N/A N/A N/A N/A 35.40% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

N/A 28.37% N/A N/A N/A N/A N/A 48.30% 

หมายเหตุ 
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 
2. % ต่อปี 
3. ตัวช้ีวัด : 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน   5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return 
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
4. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวมจนถึงวัน
ท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Global Equity ณ วันที่  2 กันยายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%) 
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 5th Percentile 36.65 24.39 33.24 14.70 7.65 8.29 20.82 28.04 21.22 12.20 11.25 11.38 

 25th Percentile 24.84 6.33 16.04 5.51 4.56 6.61 24.43 32.38 24.56 13.25 13.30 12.09 

Global Equity 50th Percentile 18.28 -1.08 4.44 2.12 1.01 5.85 26.47 35.47 26.55 15.16 13.95 13.65 

 75th Percentile 11.57 -9.27 -4.26 -0.61 -0.31 0.33 30.07 37.74 28.35 16.71 16.41 16.97 

 95th Percentile 7.46 -21.15 -19.69 -6.37 -10.06 -10.76 46.99 51.97 38.35 24.66 30.79 26.51 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่
จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น  
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่
ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น 

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phatraasset.com/
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก     

 ผลการด าเนินงาน (Return) ของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 
(ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้ 

 
 
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่  https://www.lazardassetmanagement.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lazardassetmanagement.com/
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นโยบายการจ่ายเงินปนัผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ ภายใน 3 วันท าการนบัแต่วันสิ้นสดุ IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนก าหนด   
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน 

 
วันท าการซื้อ                                          :  ทุกวันท าการ เวลา 8:30 – 15:30 น. 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถดัไป : 1,000 บาท 
วันท าการขายคืน  : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 

 มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
 ยอดคงเหลือขั้นต่ า  100 บาท/ 10 หน่วย 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     

 
 
                  

: ภายใน 5 วันท าการนับแต่ วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับ
รวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ   
(ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank , SCB, BBL, KBank, BAY, 
TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, 
UOB, Citibank และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+5 
ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)) 

 T  = วันท าการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิรายวันได้ที่  www.phatraasset.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เริ่มบริหารกองทนุรวมนี ้
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน ์ ผู้จัดการกองทุน 23 พฤศจิกายน 2560   
คุณลักษณ์ชนก สงวนรกัศักดิ ์ ผู้จัดการกองทุน 11 พฤศจิกายน 2562   
คุณอัญชญั ชฤูกษ์ธนเศรษฐ์                   ผู้จัดการกองทุน 23 พฤศจิกายน 2560   

 คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกจิกุล, CFA ผู้จัดการกองทุน 1 พฤศจิกายน 2561   
อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทนุรวม 
(PTR) 

0.23 เท่า 

ข้อมูลอื่นๆ 
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ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2165-5555 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2217-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร  จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2680-1111 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800  

 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศัพท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลกัทรัพยค์ันทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2205-7000 

 บลน.เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชัน่ จ ากดั  โทรศัพท์ : 083-842-8337  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 

 บริษัท หลกัทรัพยห์ยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2009-8888 

 บริษัท หลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2618-1111 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด    โทรศัพท์ 0-2026-5100 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการ
บริการอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ 
ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัท
จัดการได้ตามปกติ 
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ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน/ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
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 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.phatraasset.com 

ข้อมูลอ่ืนๆ   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) 
อเมริกันและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ
ไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และ/หรือมีถิ่นฐาน
และ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศ
อ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่ง โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลัง และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือ
ประเทศอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเตมิในภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึง
ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทนุภายใตบ้ริษทัจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย 
ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกนั 

 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอ่ืนที่จะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรื อบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดังนี้  

mailto:customerservice@phatraasset.com
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1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ 
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก 
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มี
อ านาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของ
กองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอ่ืนตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ 
 
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจัดการ  
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี  
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.  

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่  
2 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด 
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ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมใน
ต่างประเทศ 

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 
Class:  A Acc USD Hedged 

ผู้จัดการการลงทุน 
(Investment Manager) 

Lazard Asset Management Pacific Co. 

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
กองทุน 

27 กุมภาพันธ์ 2555 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ดัชนชีี้วัด (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน 

กองทุนมีวัตถุประสงคเ์พื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทั้งในรูปกระแสเงินสดระหว่างทางและ
การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุน (Income and capital appreciation)   
นโยบายการลงทุน 

กองทุนหลักจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน  (Equities) และ 
ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนเป็นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก (Global basis) ตราสารที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ดังกล่าว เช่น หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Common and preferred stock)  ตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานก ากับดูแล  

ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure 
Companies) เพื่อให้กองทุนหลักลงทุนนั้น  ผู้จัดการกองทุนจะมีกระบวนการและปัจจัยในการกลั่นกรองหลายปัจจัย 
(Series of objective filters) รวมถึงการใช้ปัจจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative criteria) เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบของหลักทรัพยท์ี่
จะพิจารณาลงทุน (General investment universe) และน ามาคัดกรองเป็นกลุ่มหลักทรัพย์เป้าหมาย (Preferred list) 
เพื่อเข้ากระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุน
จะลงทุน (Portfolio) โดยจะค านึงถึงการกระจายการลงทุนทั้งในด้านพื้นที่ภูมิภาค (Geographic regions) และกลุ่ม
อุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจ (Sectors) ด้วย  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือโครงการจัดการ
ลงทุน (Open-Ended Collective Investment Scheme) ซึ่งรวมถึงกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Funds) และ 
ตราสารทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย ลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้  กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ซึ่งรวมถึง ตราสารหนี้เอกชน 
(Corporate bonds) Notes หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stocks) หรือ ตราสารหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกสามารถแปลงสภาพหรือ
แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (Common stocks) หรือตราสารทุน (Equity securities) ใด ๆ ได้ โดยสามารถกระจายการ
ลงทุนได้ทั่วโลก และสามรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  การลงทุน
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุนหลัก  

เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ในการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure Companies) ได้ทั่วโลก เมื่อผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ของกองทุนหลักในตลาดประเทศเกิดใหม่ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging markets) มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดังกล่าวที่มี
รายชื่อประเทศอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index) ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศรัสเซีย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (At any time) จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow 
Exchange) เท่านั้น  

ในภาวะปกติทั่วไปกองทุนจะลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ ณ เวลาใด ๆ หากผู้จัดการ
กองทุนพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนบางส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ในเงินสดได้ และเพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดี ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาน าเงินสดดังกล่าว
ไปลงทุนในตราสารเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalent securities)  เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ 
ระยะสั้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ที่มีผู้ออกเป็นสถาบันการเงิน ( Investment 
grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลังระยะสั้นและ 
ระยะกลาง (Short and medium term treasury bills) และตั๋วเงินคลังที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว (Treasury 
notes-fixed and floating rate) บัตรเงินฝาก (Certificates of deposit) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Bankers 
acceptances) 

หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้จะเป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 
และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทาง
การเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDI”)) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging purposes) เช่น เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปลี่ยน และหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่ อ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management purposes) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงของกองทุนหลัก  

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้นอาจมีการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Over-the-counter) 
หรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลก็ได้ โดยการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดในหนังสือ 
ชี้ชวนของกองทุนหลักและอาจจ ากัดการลงทุนให้ลงทุนได้ในกรณีที่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้น ( Index futures/ 
Swaps/ Currency forward exchange contracts/ Warrants/ Rights) แฝงอยู่ในตราสารแปลงสภาพ (Convertible 
Securities) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวจะลงทุนเฉพาะกรณีที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหารความ
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เสี่ยงของกองทุนหลักที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลาง (Central Bank) เท่านั้น 
สถานะการลงทุนของกองทุนหลักซึ่งอาจมีผลจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้น (global 

exposure) จะค านวณอย่างน้อยเป็นรายวันโดยการใช้วิธี Commitment approach โดยจะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  

สถานะอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ (Substantially hedged back)  
ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงิน Sterling ซึ่งเป็นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม  กองทุนหลักอาจไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนตลอดเวลา  
รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่าง
หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazardassetmanagement.com 

 
 
 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของกองทุนหลัก  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  (กองทุนหลัก)  ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลัก เช่น 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวในกำรลงทุน (Concentration risk)  

กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)  จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน 
(Concentration risk) และมีความเสี่ยงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงานของหุ้นตัวหนึ่ง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลัก
อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอ่ืน ที่มีการกระจายการ
ลงทุนที่มากกว่ากองทุนหลัก 
ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทท่ีด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบัโครงกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำน (Infrastructure Companies)  

เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก  
กองทุนหลักจึงมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอ่ืน ๆ ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจ  
ที่แตกต่างหลากหลาย ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับ
หลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (Infrastructure Companies) 
ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอ่ืน  ธุรกิจและการประกอบการของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยที่ส่งผลร้าย 
ต่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มข้ึนของต้นทุนค่าใช้จ่าย  การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน  

https://www.lazardassetmanagement.com/
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ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรเชิงรุก (Active Management Risk) 
ผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกก าหนด

ไว้แล้ว เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน ( Index) ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ ากว่าการ
ลงทุนรูปแบบอ่ืน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนระยะยาวกว่าของผู้จัดการ
กองทุนเกี่ยวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่อง (Liquidity Risks) 

หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กโดยเปรียบเทียบ 
หลักทรัพย์กลุ่มนี้อาจมีปริมาณการซื้อขายต่ าเบาบาง ซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน หรือ
ต้องทยอยขายในจ านวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลาการท ารายการขายให้ยาวขึ้น  
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสภำวะตลำด (Global Economic and Market Conditions) 

ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงตลาด
ประเทศเกิดใหม่หรือตลาดประเทศก าลังพัฒนา (Emerging or developing markets) บางประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้ 
มีระบบการปกครองที่ควบคุมเข้มงวดจากหน่วยงานของรัฐบาล การลงทุนในประเทศกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงเฉพาะเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่โดยทั่วไปไม่มีในการลงทุนในสกุลเงินหรือหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับดุลการค้า/ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้าของประเทศนั้น ๆ (Trade balances and 
imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มาตรการของรัฐในการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การควบคุมเพดานการโอนเงินหรือทรัพย์สินออก นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกบั
การโอนทรัพย์สินมาเป็นของรัฐ (Nationalisation) ปัญหาทางการเมือง การเวนคืนทรัพย์สิน (Expropriation) เรียกเก็บภาษี
ส าหรับผู้มีรายได้สูง (Confiscatory taxation) ความไม่มั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจหรือการเมือง ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับราคา ความผันผวน และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน นอกจากนี้
ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้อาจส่งผลในทางลบต่อก าไรของกองทุนหลัก  หรืออาจท าให้
กองทุนหลักขาดทุนได้ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้จะแตกต่างกันในแง่มุมต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (Gross domestic product) อัตราเงินเฟ้อ การเสื่อมค่า/อ่อนค่าของสกุลเงิน (Currency depreciation) การ 
น าทรัพย์สินไปลงทุนต่อ (Asset reinvestment) การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource self-sufficiency) สถานะ
ของดุลการช าระเงิน (Balance of payments) ยิ่งไปกว่านั้นระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนี้พึ่งพาการค้าระหว่าง
ประเทศสูงมาก จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการกีดกันทางการค้า การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา มาตรการ
เกี่ยวกับค่าเงิน และปัจจัยหรือการต่อรองอ่ืน ๆ จากประเทศคู่ค้า เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้บางประเทศอาจจะพึ่งพา
อุตสาหกรรม/ธุรกิจเพียงไม่กี่ประเภทจึงอาจจะได้รับผลกระทบในทางลบหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขทางการค้า และ
อาจจะมีระดับภาระหนี้ที่สูงหรือเงินเฟ้อสูงได้ 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Exchange Rate Fluctuations; 
Currency Considerations) 

ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก  
กองทุนหลักจะได้รับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หาก 
กองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
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ทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชีของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ท าให้เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ ทั้งนี้ สถานะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ 
(Substantially hedge foreign currency exposure ) ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม 
กองทุนหลักจะยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่อันเนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน (Cashflows) การเคลื่อนไหว
ของราคาตลาด และการใช้สกุลเงินหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกสกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies) 
 
รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน 
(Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.lazardassetmanagement.com/ 
 
ปัจจัยควำมเสีย่งท่ีส ำคัญของ กองทุนเปดิภัทร โกลบอล อินฟรำสตรัคเจอร์ อิควิตี ้
ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ 
ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่
ประเมินไว้ 
ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
ตลาดทุนและตลาดเงิน  รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย การท าธุรกรรมทางเงิน เป็นต้น 
ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 
ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ (Credit risk หรือ Default risk หรือ 
Counterparty risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ าประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ หรือปฏิเสธการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่สัญญาไว้ 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์  
เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอ่ืนใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการน าเงินกลับของกองทุน 
ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Tax Considerations) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของ
กองทุน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงจากการ  
ก่อการร้าย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพคล่อง  
ในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงาน
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ก ากับดูแล หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุนมีการบังคับใช้มาตรการพิเศษในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้ 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุน  
ถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivative risk) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกับทีค่าดการณไ์ว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุน
ได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น  หากการพิจารณาลงทุน 
ในตราสารอนุพันธ์ท าให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มข้ึน ก็จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุน 
มีความผันผวนมากขึ้นได้ 
ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางภาษีที่ท าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุน  
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศ  
ที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น 

 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
  
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ 
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD 
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด 
รายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจกุตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่นอันดบัทีส่ามารถ
ลงทุนได ้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็ง
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และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้  กองทุนป้องกันควำมเสี่ยงท้ังหมดหรือ
เกือบท้ังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทนุสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเตมิได้ที่ หนังสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 


