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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND
PHATRA SG-AA
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน ซึ่ง สัด ส่วนการลงทุน ขึ้น อยู่กั บการตัดสินใจของบริษั ทจัดการและตามความเหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คาแนะนาในด้าน
การลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?




กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูง โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาว
และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่า งประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีห่ ลากหลายได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนีท้ ี่มีความเสี่ยงสูง
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคา น้ามัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นความเสี่ยง
ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับ ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้นจึงยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้



กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร


ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?


คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
และ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น
กฎข้อบังคับ และปั จ จัย อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง กองทุน จึงมีความเสี่ย งมากกว่ากองทุน ที่ลงทุน ในหลักทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึ งเหมาะสมกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน รวมเมื่อ
มีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิดบัญ ชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
 ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้
โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน
 โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

ควำมเสีย่ งจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยงจาก
ต่า
การเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
อัตราแลกเปลี่ยน (fx)

50 – 80%

 80%

สูง

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
10.85%

หน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนรวมหมวด
7.42%
อุตสาหกรรม* ,โครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ
5.47%
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม* ,โครงสร้าง
พื้นฐานต่างประเทศ
2.74%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
ตั๋วแลกเงิน
2.17%
1.06%
ตราสารหนี้ระยะสั้น
0.83%

หุ้นกู้
20.13%

หุ้นสามัญในประเทศ
22.24%

หน่วยลงทุนต่างประเทศ
28.66%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.67%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
0.10%

*กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรัพย์
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)
2 ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) (SXXPIEX GY)
3 JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC (JUPDBIA LX)
4 SPDR GOLD SHARES (GLD SP)
5 กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL INCOME (TMBGINCOME)

ภำครัฐ/
ควำม
ภำคเอกชน น่ำเชื่อถือ

%
NAV
11.98
3.59
3.31
3.14
2.92

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูข้อมูลที่ปจั จุบันได้ที่ www.phatraasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน 2.675

สูงสุดไม่เกิน 2.675
สูงสุดไม่เกิน 2.14

2.00
1.50

1.4776

1.3375

1.00
0.50

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.0321

0.00

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.107

นายทะเบียน

0.001

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.14
0.535
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.14
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.14
0.535
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.14
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
53.50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษทั
จัดการ
6

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

3.08%

8.36%

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%

8.68%
9.69%

10.87%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองทุนรวม

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

-6.30%
-4.36%

-1.41%

ตัวชี้วัด

-2.93%
-2.49%



2559

2560

2561

หมายเหตุ
1.
2.
3.

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หากกองทุ นรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วัน จัดตั้ง กองทุนรวมไม่ ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิน งานตั้ งแต่ จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
ตัวชี้วัด : 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน +10% ดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 3 ปี (ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate
Return Index อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A) +10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total
Return Index Value Hedged USD+10% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index
Value Hedged USD+5% PF & REIT Total Return Index+5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุล
เงิ น ดอลลาร์ สิง คโปร์ ปรั บ ด้ ว ยอั ตราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล บาท ณ วั น ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน+3% BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุ ลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+2%ดัชนี
ราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วั นที่ คานวณผลตอบแทน+5%ค่า เฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจ า 3 เดือ นของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้
เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน +5% ดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย +5% ดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี
+10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD +10%
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4.

Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD+5% PF & REIT Total
Return Index+5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับ ด้ว ยอั ตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+3% The ICE BofA Merrill
Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ใน
สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอั ตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ คานวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ลบาท ณ วั น ที่ คานวณ
ผลตอบแทน+5% ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (benchmark) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน
กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป



กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -9.22%



ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 4.91% ต่อปี



ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Moderate Allocation



ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1.
2.
3.

Year to
Date
-6.30%
-4.54%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

-6.92%
-6.36%

-3.44%
-2.99%

-6.31%
-4.55%

3.35%
5.09%

N/A
N/A

N/A
N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
2.46%
2.74%

4.95%

6.46%

5.46%

4.95%

4.56%

N/A

N/A

4.91%

5.26%

6.93%

5.79%

5.26%

4.94%

N/A

N/A

5.31%

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
% ต่อปี
ตัวชี้วัด : 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน +10% ดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 3 ปี (ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate
Return Index อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A) +10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total
Return Index Value Hedged USD+10% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index
Value Hedged USD+5% PF & REIT Total Return Index+5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุล
เงิ น ดอลลาร์ สิง คโปร์ ปรั บ ด้ ว ยอั ตราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล บาท ณ วั น ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน+3% BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+2%ดัชนี
ราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วั นที่ คานวณผลตอบแทน+5%ค่า เฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจ า 3 เดือ นของธนาคาร
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4.

กรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้
เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน +5% ดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย +5% ดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี
+10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD +10%
Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD+5% PF & REIT Total
Return Index+5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับ ด้ว ยอั ตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+3% The ICE BofA Merrill
Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ใน
สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอั ตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ คานวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ลบาท ณ วั น ที่ คานวณ
ผลตอบแทน+5% ค่าเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (benchmark) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน
กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Moderate Allocation ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

Standard Deviation (%)
6M 1Y 3Y
5Y

10Y

5th Percentile
-2.89 0.71 -2.18 5.63 4.89 11.23 4.10 3.55 3.68 3.28 3.21
25th Percentile -3.82 -0.24 -3.78 4.71 4.32 10.19 4.92 4.54 4.42 3.97 3.98
Moderate Allocation 50th Percentile -5.77 -0.66 -4.98 3.35 3.00 8.99 7.23 6.76 6.54 6.24 6.00
75th Percentile -6.85 -1.86 -6.36 2.81 2.29 8.06 8.96 8.40 7.89 6.85 7.04
95th Percentile -9.03 -4.26 -12.60 1.88 1.50 5.09 10.4 9.95 9.38 8.76 8.10
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of2 Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

6.48
8.46
9.47
10.19
11.16

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ปรึกษาการลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เป็นบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
19 สิงหาคม 2554
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้ง
: 1,000 บาท
ถัดไป
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรบั เงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา,
ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนาฝากเช็ค T+4
สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 19 เมษายน 2561
คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 22 มกราคม 2561
คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
0.88 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทร: Contact Center 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”
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โทร:0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร: 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โทร: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร: 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร: 02-846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-9234
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทร: 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทร: 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร: 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร: 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร: 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด โทร: 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร: 0-2680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทร: 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทร: 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร: 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
โทร: 083-842-8337
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2648-1111
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร: 0-2009-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร: 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร: 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวน/ร้องเรียน

และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่อง
ทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการ
เพิ่ มเติ ม ตั้ ง แต่ วัน ท าการที่บ ริษั ท จัด การก าหนด โดยบริ ษั ท จัด การจะเปิ ดเผยการไม่ รั บ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ

ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.phatraasset.com


ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา


ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศก าหนด ให้ถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประ เทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
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รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญา
ของกองทุนหรือคู่สัญ ญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้น และ
เอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัท จัดการร้องขอ ให้แก่ก องทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้ม ครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่าสานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้ องตลาด
ที่ส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมเสี่ยงสูง (High yield bond risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารหนี้ที่อยู่ต่ากว่าระดับที่น่าลงทุน (Non-investment grade bond) และตรา
สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และ
ด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่น่าลงทุน (Investment grade bond)
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ (Credit risk) ความเสี่ยงจากการ
ที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไปลงทุน ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ ปฏิเสธการ
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
4. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรมทางเงิน เป็นต้น
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสาร
ที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
6. ควำมเสี่ย งจำกกำรเข้ำ ทำสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivative risk) การพิจ ารณาลงทุน ในสั ญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้กอง
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนี้
 ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกทิ ศ ทำงของสิ น ทรั พ ย์ อ้ ำ งอิ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตำมที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ ซึ่ ง อาจท าให้
ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจทาให้เกิดการขาดทุนบางส่วน
 ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจ
ใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
ของการลงทุน ในตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็ น เปอร์เ ซ็น ต์มากกว่าราคา
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจทาให้ผู้ถือตราสารฯมีกาไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนใน
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง
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 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร คือความเสี่ย งที่กองทุน ไม่สามารถขายสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ในระยะเวลา
และ/หรือราคาที่เหมาะสม
7. ควำมเสี่ ย งจำกข้ อจ ำกั ด กำรน ำเงิน ลงทุน กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ย งที่ เ กิ ดขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
8. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุก ตัว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่ สั ญ ญา หรือ บุ คคลอื่ น ที่มี ภาระผู ก พัน ตามตราสารหรือ สัญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรือตราสารเที่ย บเท่าเงิน ฝากที่ผู้รับ ฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีก ารจัดอัน ดับความน่าเชื่อถื ออยู่ ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
15

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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