1.ยอดเงิน ลงทุน สะสมทุก ๆ 50,000 บาท ในกองทุน
ระหว่าง
วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 สาหรับช่องทางการชาระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้า
จากกองทุนอื่น เท่านั้น
จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ
(PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท
2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันที่บริษัทจะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คานวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และ
โอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทารายการ
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับ
ยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การ
จั ด การของ บลจ. ภั ท ร ณ ปี 2561 ที่ ไ ด้ ถื อ ครองจนครบระยะเวลาการลงทุ น ตามเงื่ อ นไขทางภาษี ข อง
กรมสรรพากร
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดย
พิจารณาจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่
โพสิทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. บริษัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับ
สิทธิ์ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมี
ข้อพิพาท คาตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
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ชื่อกองทุน

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบั ญชีไม่น้ อยกว่ าร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
(Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาด (expected
volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่าที่สุด
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( REITs)
และ/หรือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารแห่งหนี้
ตราสารกึ่ งหนี้กึ่งทุ น ตราสารทางการเงิน และ/ หรือ เงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือ ให้ ความ เห็น ชอบ ทั้ง นี้
จะต้องไม่ทาให้กองทุนรวม มี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน ตาม
วรรคหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน และ/
หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกาหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุน
ในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม
ลงทุน ในตราสารทุ น โดยเฉลี่ย รอบปีบั ญชี ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนหรืออยู่ระหว่างดาเนินการขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และ
มีความมั่นคงในฐานะการเงิน
เน้ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นหมวดอุ ต สาหกรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(Property Sector Fund)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือ
จะลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและ ต่างประเทศ
เช่น ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT ETF)
และ Real Estate Investment Trusts (REITs) หุ้ น ภายใต้ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้กองทุนสามารถลงทุนต่างประเทศได้
ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนมีนโยบายป้องกัน
อัตราความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
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ระดับความเสี่ยง

1. ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษา
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสาคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงานของ
กองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
5. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้
ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
6. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือ
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
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