1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน

2.
3.

4.

5.
6.

หรือกองทุน LTF/RMF อื่นตามที่กาหนด ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 สาหรับช่อง
ทางการชาระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชาระผ่านบัตรเครดิต)
จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท
ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท
จะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คานวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก
บลจ. อื่ น หั กด้ วย ยอดรวมของรายการขายคื น สั บ เปลี่ ยนออก และโอนไปยั ง บลจ. อื่ น ที่ ท ารายการตั้ง แต่ วัน ที่ 3
มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยน
ภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี
2561 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณา
จากเลขบั ตรประจ าตั ว ประชาชนเป็ น หลั ก ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะท าการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น เปิ ด ภั ท ร มั น นี่ โพสิ ที ฟ
(PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตาม
โครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท
คาตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
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เน้ นลงทุ นในหุ้ นสามั ญของบริ ษัท จดทะเบี ยน โดยเฉลี่ย ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จะคั ดเลื อกหลักทรั พย์ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อลดความเสี่ ยงและ/
หรือลดความผันผวนโดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่ม
หลักทรัพ ย์ที่กองทุน (Portfolio) จะมีเป้า หมายให้ความผันผวนที่
คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่าที่สุด
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน
และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกาหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อย
ละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้
ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน
และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกาหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อย
ละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะ
ปรั บ เปลี่ ย นการลงทุ น ในตราสารดั ง กล่ า วตามสถานการณ์ ซึ่ ง
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่ นภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้า น
การลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่
ปรึ กษาการลงทุ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ อาจจะพิจ ารณา
ลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพีย งกองทุนเดีย วที่มีน โยบาย
สอดคล้องกับกองทุนนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งกองทุน กองทุ น
อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในกองทุ น เปิ ด ภั ท ร สตราทิ จิ ค แอสเซ็ ท
อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งทางด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ ย นตามดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัทจดทะเบียนหรืออยู่ระหว่างดาเนินการขอจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน
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เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เป็นกองทุ นรวมหน่วยลงทุ น
ประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม กองทุ นอาจพิ จารณาลงทุ นในหรือ มีไ ว้ซึ่ ง สัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ ลดความเสี่ยง (Hedging) ด้า น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เป็นกองทุ นรวมหน่วยลงทุ น
ประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุ น รวม กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เน้ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พย์ หรื อ ตราสารที่ อ ยู่ใ นหมวดอุต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์( Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 80 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น เช่ น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนสามารถลงทุนต่างประเทศได้ ไม่เกิน 79%
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

1. ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสาคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงานของกองทุนที่
เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
5. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการ
ลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
6. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึง ความเสี่ยงที่ทางการของ
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ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
7. กองทุ น เปิ ดภั ท ร โกลบอล นิ ว เพอร์ สเปกที ฟ เพื่ อ การเลี้ ยงชี พ อั น เฮดจ์ ไ ม่ ไ ด้ ท าการป้ อ งกั น ความเสี่ ยงด้ า นอั ตรา
แลกเปลี่ ยนดั งนั้ น กองทุ น จึง อาจมี ความเสี่ยงด้ านอั ตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งอาจท าให้ผู้ลงทุน ได้รับผลขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
8. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ
ทั้งหมด อย่า งไรก็ ตามอาจมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยนในส่ วนที่ไ ม่ได้ท าการป้องกั นความเสี่ยงไว้ ทั้งนี้ การท า
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
9. กองทุ น เปิ ด ภั ท ร พร็ อ พเพอร์ ตี้ เซคเตอร์ เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ เป็ น กองทุ น รวมหมวดอุ ต สาหกรรม ที่ มุ่ ง ลง ทุ น โดย
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
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