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แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2563  

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงิน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ  
: ได้รับการรับรอง CAC 

กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ     
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND  

PHATRA GNP 
กองทนุรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)   

กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
กองทนุรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเปน็พิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนยีม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอื่นๆ 
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นโยบำยกำรลงทุน 
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class 

Z (USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS     
โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย The Capital Group Companies และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  

- ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ 

- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
- กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund 
of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุน
รวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ             
จะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว       
ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?  

-  กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive 
management) อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ อาจแตกต่าง  
จากกองทุนหลัก และอาจท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง  
การด ารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น 

-  กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) : มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (active management) 
 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) 
- กองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการ
กองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลก
ในอนาคต 
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน (efficient 
portfolio management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)   
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 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset 
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต้ังแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส      
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset 
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้   

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน  

กองทุนรวมน้ีไม่เหมำะกับใคร? 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  

 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้ 

กองทนุรวมนี้เหมำะกับใคร? 
 

ท ำอยำ่งไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 

 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทน

ของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของ
กองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุนการคัดเลือก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่
เป็นไปอย่างที่คาดหวัง 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเ งินของผู้ลงทุนเอง  และผู้
ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 กองทุนหลักจะน าสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้นกองทุนหลักอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีการลงทุนในตรา
สารในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 57.7% และ ยุโรป ในสัดส่วน 23.0%  ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะท าให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้นๆ ก็
ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (www.thecapitalgroup.com/individual-
investors/lu/en/fund-centre.html) 

 ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท า
การของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาค าเตือนอ่ืน
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน     ความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับค าสั่งดังกล่าว
ได้ 
 

ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 

 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัท
ประกันชีวิตก าหนด 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อ
บริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง
ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการ
นับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

 
โปรดศึกษำค ำเตือนที่ส ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสีย่งของกองทนุรวม 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>25%  5% 

 

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

ต่ า สูง 

 10% 10 – 20% 20 -50%  80% 50 – 80% 

ต่ า สูง 

 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) 
 

ความผันผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk) (กองทุนหลัก) 
 
การกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
การลงทุนประจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

หมายเหตุ:  กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information technology  
ในสัดส่วน 23.9%   

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
 

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

ต่ า สูง 
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ต่ า 

ไม่ป้องกัน ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ 

สูง 

การลงทุนกระจุกตัว  
รายประเทศรวม 

หมายเหตุ:  กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 57.7% และ 
ทวีปยุโรป ในสัดส่วน 23.0% 

 

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
การป้องกันความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราแลกเปลี่ยน (fx) 
 
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
 

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

ต่ า สูง 
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% NAV 

 

ชื่อทรัพย์สนิที่ลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 

             
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX) 98.32 
 
 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.phatraasset.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น, 
-1.53% 

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง, 
1.98% 

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก, 
1.23% 

CAPITAL GROUP 
NEW PERSPECTIVE 
FUND (LUX), 98.32% 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  
 

http://www.phatraasset.com/
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 

 

 
หมายเหต ุ: Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.phatraasset.com 
 
 

Communication 
Services 

9.3% 

Financials 
9.6% Health care 

13.9% 

Consumer 
discretionary 

16.8% 

Information 
technology 

23.9% 

Others 
26.6% 

http://www.phatraasset.com/
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวก่อนการลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
อตัราคา่ธรรมเนยีมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นอตัราที่เรียกเก็บจริงสิน้รอบปีบญัชีลา่สดุ  
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุได้ที่ 
www.phatraasset.com/fund    

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รำยกำร สูงสุดไมเ่กิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.00 1.00 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)   

-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)      
ไม่เกิน 2.00 - ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
- หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00% 

-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
หมายเหต ุ: 1. คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 2. บริษัทจดัการอาจคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ 
        ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานกังานของบริษัทจดัการ 

1.6050 

0.0348 
0.1070 0.0050 

1.7518 

สูงสุดไม่เกิน, 2.6750 

สูงสุดไม่เกิน, 0.1070 
สูงสุดไม่เกิน, 0.5350 

สูงสุดไม่เกิน, 4.8150 สูงสุดไม่เกิน, 4.8150 

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

ค่ำธรรมเนยีม1 
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ค่าธรรมเนียมของกองทนุหลัก 
 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) :    ไม่เกินร้อยละ 5.25  (เก็บจริง : ยกเว้น) 
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน        :     ไม่ม ี

 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :      ไม่เกิน 0.75%  (เก็บจริง : 0.75%) 
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) :  0.86% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
 
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่  www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

 แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน 
ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลงัตามปีปฎิทิน1,2 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
หมายเหตุ 
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
    ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง 
    กองทุนรวมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
3. ตัวชีว้ัด :  MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ 
                  ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทนโดย ตั้งแตว่ันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้          
                  เปล่ียน Benchmark เป็น ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ  
                 ผลตอบแทน เป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 
 

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -28.55% 

 ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 15.78% ต่อป ี

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  Global Equity 
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กองทุนรวม 

ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563   

  Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  3.29% 15.06% 3.29% 9.20% 5.07% N/A N/A 5.15% 
ตัวชีว้ัด3 -3.45% 12.08% -3.45% 2.76% 2.80% N/A N/A 4.52% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

34.25% 25.14% 34.25% 25.37% 17.50% N/A N/A 15.78% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

36.06% 27.01% 36.06% 26.36% 17.45% N/A N/A 15.55% 
 

หมายเหต ุ
1. เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 
    บริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อป ี
3. ตัวชี้วัด :  MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน 
                  เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน โดยตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียน Benchmark เป็น 
                   ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ  
                 ผลตอบแทน 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Global Equity  ณ วันที่  30 มิถุนายน 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 าเนินงานในอดตีของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเตม็ได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น  
-5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
-25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับท่ี 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
-50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
-75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับท่ี 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
-95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหน่ึงปนีั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบวา่กองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในชว่งทีเ่ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น     

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.phatraasset.com 

http://www.phatraasset.com/
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 ผลการด าเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก)  
ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้ 

 
 

 ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New 
Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563) เป็นดังนี้ 

 

Standard Deviation: ค่าความผันผวนของผลการด าเนินงาน 
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 
Tracking Error: การวัดความสามารถในการท าผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ Benchmark โดยค านวณจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนกับผลตอบแทนของ Benchmark 
 

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมลู ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก 
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คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่  https://www.capitalgroup.com/lu/en 

 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 ธันวาคม 2558 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 – 15:30 น. 

มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก : 100 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท 

 วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า : 100 บาท / 10 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  
 
 
 
 

: ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุด
ประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 
(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, 
TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, 
Citibank และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+4 ส าหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง)) 
 

 T  = วันท าการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่  www.phatraasset.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ 
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ ผู้จัดการกองทุน วันที่  17 ตุลาคม 2560 

 คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ ผู้จัดการกองทุน 11 พฤศจิกายน 2562   
 คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์                          ผู้จัดการกองทุน วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
 คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล  ผู้จัดการกองทุน 1 พฤศจิกายน 2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนการ 0.11 เท่า 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

https://www.capitalgroup.com/lu/en
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ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

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

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000  

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000 

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร  จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

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

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ : 0-2659-8000 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

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

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด โทรศัพท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000 

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288  

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508  

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

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

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2795-1000 
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 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2618-1111 

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  โทรศัพท์: 02 026 6222 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด โทรศัพท์: 02 026 5100  
 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง รวมถึงช่องทางการ
บริการอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ  
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้
ชวนร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อ่ืนที่ได้รับการแต่งต้ัง 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ได้ที่ 
www.phatraasset.com 

ข้อมูลอ่ืนๆ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมือง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท า
ให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตบ้ริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ
ความเส่ียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ

mailto:customerservice@phatraasset.com
http://www.phatraasset.com/
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กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือที่

จะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก หรือกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอม      ให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโน
ตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลักร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอ่ืนตามที่กองทุนหลักหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ 
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด 
และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
กองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 
 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

 
 
 
 
ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
จากแหล่งข้อมูล : (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2018 

  (2) Key Investor Information date August 27, 2018 
 

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class Z (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ใน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU1295555210  
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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ลงทุน ในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของ
กองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
วันที่จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน 30 ตุลาคม 2558 
ประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง Luxembourg (UCITS) 
บริษัทจัดการ 
(Management Company) 

Capital International Management Company Sàrl 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ดัชนีชี้วัด MSCI AC World NETR USD Index 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Société Cooperative 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทุนหลัก 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าเงิน
ลงทุน (amount to be invested)) 
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25   
(เก็บจริง : ยกเว้น) 
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD) 
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset)) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :  ไม่เกินร้อยละ 0.75  
(เก็บจริง : ร้อยละ 0.75) 
-ค่าธรรมเนียมการด าเนินงาน (Fund Administration Fee)  : ไม่เกินร้อยละ 0.15   
(เก็บจริง: ร้อยละ 0.03) 
- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 
0.05 (เก็บจริง : ร้อยละ 0.02) 
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.86  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2563) 

 
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master 
Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :http://thecapitalgroup.com/emea 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของกองทุนหลัก  
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ 
เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนี้สำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้
สาธารณะ (Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยง
หากผู้ออกตราสารผิดนัดช าระหนี้  
3. ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงิน
ลงทุนบางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจ ากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนา
แล้ว (Developed Market) เช่น ระบบการช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาด
ของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน 
และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่ า และความผันผวนของระดับราคาที่
สูง นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจ ากัดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบ
ทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการด าเนินงานของตลาด 
4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลัก
ของกองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ท าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจ
ท าให้เกิดก าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจ
มีการท าการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท าให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ ากว่า หรือการก ากับดูแลที่อาจไม่
รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะน าปัจจัย
ความเสี่ยงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนท าการซื้อขายแต่ละครั้ง 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้
ตราสารอนุพันธ์ อาจท าให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจท า
ไม่ได้เต็มจ านวน 
 
ควำมเสี่ยงท่ัวไปของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  
1. ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมี  
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การ

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทนุ 
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วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่
คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้ 
2. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Risk) เป็นต้น 
2. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่
คาดหวัง เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
3. ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางเงิน 
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน 
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
6. ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจาก
กองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการ
ท่ีราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 
7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุน
ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
8. ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางภาษีที่ท าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากน้ันในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หาก
ประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น 
9. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยง
ทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
 
 

ค ำอธิบำยแผนภำพมติิควำมเสี่ยง 

ค ำอธิบำยเพิม่เติม 


