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Anti-corruptiion Progress Indiccator : ไดรับการรับรอง
บ
CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมผสสม แบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุ
ว
นในตราสารททุน
M
Allocationn
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลลงทุน (AIMC) : Moderate

ประเภทผลิตภัณฑ
ณ : ผลิตภัณฑที่ไมมมีความซับซอน (plain product)
ลักษณะโครงกาาร : กองทุนรวมเพื่ออผูลงทุนทั่วไป

วัตถุประสงคของกกองทุน
เพื่อเปนการระดมเงินออมจากสถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงิ
อ
นตางงๆ ทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ ทีมี่มคุณภาพและใหผลตอบบแทนเหมาะสมกับความเเสี่ยง เพื่อที่จะใหผูถือหนนวยลงทุนมีโอกาสไดรับบผลตอบแทนในรูปของ
มูลคาเพิ่มจากการลงทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปดภัทร สตตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคคชั่น เปนกองทุนที่มีนโยยบายที่จะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในนตราสารทุน
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรืออเงินฝาก ทั้งในประเทศแและ/หรือตางประเทศ นอกจากนี
น
้ กองทุนอาจลลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ
ก
ธีอื่นนตามประกาศคณะกรรมมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมกการ ก.ล.ต. กําหนดหรือ
ใหความเห็นชอบ โดดยกองทุนจะพิจารณาลงงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทในสัดสวนตั้งแต
ตรอยละ 0 ถึงรอยละ 1
100 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกกองทุน โดยสัดสวนการรลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกักับสภาวการณในแตละ
ขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใในหลักทรัพยหรือทรัพยยสินอื่นภายใตกรอบการรใหคําแนะนําในดานการลลงทุนที่ระบุไวในบท
วิเคราะห Asset Allocation
A
ที่ไดรับจากกที่ปรึกษาการลงทุน นออกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุ
จ
นในหลักทรั ัพยหรือทรัพยสินที่
เสนอขายในตางประะเทศ ไมเกินรอยละ 79
9 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ท ของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุทุนในตางประเทศ
บางสวน กองทุนปองกั
อ นความเสี่ยงจากอัตตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้นผูลงทุนอาจจะขขาดทุนหรือไดรับผล
กําไรจากอัตราแลกเเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกกได
นโยบายการจายเงิงินปนผล

สัดสวนการลงทุน (% NAV)

Fixed income,
41.59%
Prop Fund &
Global Infras,
8.49%
Commodity,,
2.82%
Gold, 2.75%
Cash &
Equivalent,
-0.81%
Global Equity,
24.29%

Lo
ocal Equity,
20.87%

ไมมีนโยบายการจายเงิ
ย นปนผล
กองทุนรวมเหมาะกกับผูลงทุนประเภทใด
o ผูลงทุนที่ตองกการกระจายเงินลงทุนไปลลงทุนในตราสารที่หลากกหลาย โดยผูจัดการกองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนนสัดสวนการลงทุน
ตามความเหมาะะสม
o ผูลงทุนที่สามารรถลงทุนในระยะกลางถึงงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ง
วที่ดีกวาการลงทุนในตรราสารหนี้ทั่วไป และ
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน และความผันผวนขอองมูลคาหนวยลงทุนไดบาง

ประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงททุน (% NAV)

อายุโครงการ

: ไมกําหนด

จํานวนเงินทุนของโโครงการ

: 10,000 ลานบาท

วันที่จดทะเบียนกอองทุน

4
: 19 สิงหาคม 2554

บริษัทจัดการและนนายทะเบียน

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุ
ก
น ภัทร จํากัด

หนวยลงทุนตางประเททศ 20.15%

ผูดูแลผลประโยชนน

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ย จํากัด (มหาชน)

หุนกู 15.99%

ระดับความเสี่ยง และความเสี
แ
่ยงในการลงงทุนของกองทุน

ตราสารทุนในประเทศศ 20.87%

หนวยลงทุนในประเทศศ 13.96%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 12.15%
ตั๋วแลกเงิน 8.28%
กองทุนรวมหมวดอุตตสาหกรรม** ,โครงสรางพื
า ้นฐานในประเทศ 5.3
37%
กองทุนรวมหมวดอุตตสาหกรรม** ,โครงสรางพื
า ้นฐานในประเทศ 3.1
12%
เงินฝาก,บัตรเงินฝากก 1.91%
สัญญาซื้อขายลวงหนนา -0.52%
สินทรัพยและหนี้สินอืน่ -1.28%

ปจจัยความเสี่ยงทีสํ่ าคัญ
ผูอ อกตราสารหรือคูสัญ ญา (Credit risk/
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), คววามเสี่ยงจากความสามาารถในการชําระหนี้ของผู
Default risk), คววามเสี่ยงดานสภาพคลอองของตราสาร (Liquiddity risk), ความเสี่ยงขของการลงทุนในตางปรระเทศ (Country and
political risk), ขอจํากัดการนําเงินลงทุนนกลับประเทศ (Repatrriation risk), อัตราแลลกเปลี่ยน (Exchangee Rate Risk),
ความเสี่ยงจากการเเขาทําสัญญาซื้อขายลวงงหนา (Derivative risk), ความเสี่ยงจากกาารขยายฐานเงินลงทุน ( Leverage risk)
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.phatraasset.com
คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําคววามเขาใจลักษณะสินคา เงื
เ ่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงงทุน
 ผลการดําเนินการในอดีตของกองทุนรรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินการในอนาคต
 กองทุนไมไดปองกั
อ นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ไดรับเงินตนคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกกได
 กองทุนอาจลงททุนในสัญญาซื้อขายลวงงหนา และ/หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความมเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมอื่น
 ผลตอบแทนและผ
ผลการดําเนินงานจากการซืซื้อกรมธรรมประกันชีวิตคววบการลงทุน อาจมีความแแตกตางกับการซื้อหนวยลงงทุนของกองทุนนี้เพียง
อยางเดียว เนื่องจากการคิ
ง
ดคาใชจายและคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก และบริษัทประกันชีวิตตกําหนด
 ผูลงทุนควรศึกษารายละเอี
ษ
ยดในเอกสารประะกอบการขายกรมธรรมประกั
ร นชีวิตควบการลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน ทั้งงนี้การซื้อขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบหหนวยลงทุนอาจมีขอกําหนนด และวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื
า
้อขายกองทุนเพี
น ยงอยางเดียว
 กรณีผูลงทุนที่ซ้อื กรมธรรมประกันชีวิตคววบการลงทุนจะไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากบบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุทน หรือเปนไปตามเกณฑททีี่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ คณ
ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวข
ว อง ประกาศกําหนด หรืออที่เห็นชอบใหดําเนินการรเปนอยางอื่นได โดยมีวิธีการชําระเงินคาขายคืคืนหนวยลงทุนซึ่งเปนไป
ตามที่บริษัทประะกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบบหนวยลงทุน
 โปรดศึกษาคําเตื
ตือนที่สําคัญอื่นไดในหนันังสือชี้ชวนสวนขอมูลกอองทุนรวม
 Morningstarr Rating Overall จัดดทําโดย Morningstaar 

**กองทุนรวมหม
มวดอุตสาหกรรม คือ PProperty Fund และ REITs
หลักทรัพยที่มีมูลคคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดัดับแรก

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ความ
นาเชื่อถือ

%
NAV

1 SPDR S&P 500
5 ETF TRUST (SPPY US)

11.36

2 กองทุนเปดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ (KF-HHEUROPE)

3.12

ME (TMBGINCOME)
3 กองทุนเปดทหารรไทย GLOBAL INCOM

3.05

4 INVESCO DB COMMODITY INDEX TTRACKING FUND (DBC US)

2.82

D SHARES (GLD SP)
5 SPDR GOLD

2.75

ตราสารทุนที่มีมูลคคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดดับแรก
1 SPDR S&P 500
5 ETF TRUST (SPPY US)

%
NAV
11.36

2 กองทุนเปดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ (KF-HHEUROPE)

3.12

B COMMODITY INDEEX TRACKING FUND
D (DBC US)
3 INVESCO DB

2.82

4 SPDR GOLD
D SHARES (GLD SP)

2.75

5 K USA EQUITY FUND (K-USA)

2.45

ตราสารหนี้ และ/ห
หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝากก ที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด
5 อันดับแรก

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ความ
นาเชื่อถือ

ภาคเอกชน

A-

1 กองทุนเปดทหารรไทย GLOBAL INCOM
ME (TMBGINCOME)
2 ตั๋วแลกเงิน บริษัษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มมหาชน) (THANI18904
4C)
3 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (BOT1187A)

%
NAV
3.05

ภาครัฐ

1.75
1.68

4 ตั๋วแลกเงิน บริษัษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 19979 จํากัด (มหาชน)
(SAWAD189
904A)

ภาคเอกชน

BBB

1.38

5 ตั๋วแลกเงิน บริษัษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 19979 จํากัด (มหาชน)
(SAWAD189
920A)

ภาคเอกชน

BBB

1.29
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินของกองทุน**) (รวมVAT)

กําหนดการซื้อ-ขายหนวยลงทุน
การเสนอขายหนวยลงทุน
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําการรับซื้อคืน
มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
T : วันทํารายการ

:
:
:

ทุกวันทําการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
1,000 บาท
ทุกวันทําการ เวลา 8.30 – 15.30 น.

:
:
:
:
:

ทุกวันทําการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
ทุกวันทําการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
ไมกําหนด
100 หนวย
ภายใน T+5
(ปจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของ ธ.เกียรติ
นาคิน, ธ.ไทยพาณิชย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา,
ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนําฝาก/นําสงเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุขางตน (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

ผลการดําเนินการในอดีต ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

:

ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน 0.535%)

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

:

53.50 บาท ตอ 1 รายการ

**มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

Year to
Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ป2

3 ป2

5 ป2

10 ป2

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน2

PHATRA SG-AA

กองทุนรวม

-2.96%

-1.98%

-2.96%

3.92%

4.22%

N/A

N/A

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark)

3.82%

ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

-1.60%

-0.62%

-1.60%

4.75%

4.85%

N/A

N/A

4.00%

4.40%

4.21%

4.40%

3.71%

4.74%

N/A

N/A

4.82%

4.68%

4.30%

4.68%

3.82%

5.15%

N/A

N/A

5.24%

15
Cumulative return (%)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Moderate Allocation

25

20

คาธรรมเนียมการจัดการ
:
ไมเกิน 2.14 ตอป (ปจจุบัน 1.3375%)
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
:
ไมเกิน 0.107% ตอป (ปจจุบัน 0.0321%)
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
:
ไมเกิน 0.107% ตอป (ปจจุบัน 0.107%)
อัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปบัญชีลาสุด รอยละ 1.482 ตอป
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) (รวมVAT)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
:
ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน 0.535%)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
:
ไมเกิน 214% (ปจจุบัน ยกเวน)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
:
ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน ยกเวน)

10

5

ผลการดําเนินงานตามปปฏิทิน5 (%ตอป)

0

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-2.93%

3.08%

8.36%

8.68%

ตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

N/A

N/A

-2.49%

-1.41%

10.87%

9.69%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.18%

5.49%

5.44%

2.81%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.13%

6.03%

6.17%

2.66%

-5

กองทุนรวม
-10
3

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ตอป
3. ตัวชี้วัด: 40%SET TRI +30%ThaiBMA GovBond 3-7y +10%ThaiBMA CorpBond(BBB +up)3-7y +10%MSCI AC World NETR USD Index ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณเปนบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน+5%JP MorganGlobalAggregateBondTR (Unhedged) สกุลUSD ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณเปนบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+5%คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย โดยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไป กองทุนไดเปลี่ยนตัวชี้วัด เปน 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน +10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A อายุ 3 ป(ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index
อายุ 3 ป อันดับความนาเชื่อถือ 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 ในสกุลเงินดอลลารสิงคโปร ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน+3% BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคา
ทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+5%คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
และธนาคารไทยพาณิชย เนื่องจากกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุน (Asset Allocation)
4. กองทุน PHATRA SG-AA อยูใตการบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จํากัด ตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
5. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันจัดตั้งกองทุนรวมไมครบ 1 ปปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทําการสุดทายของปปฏิทินแรก
ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Peer Group Fund Performance)
AIMC Category

Moderate Allocation

Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

6M

Standard Deviation (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

5th Percentile

-2.07

-1.89

5.67

4.22

3.79

8.64

3.70

3.54

3.09

3.42

3.92

7.21

25th Percentile

-3.64

-3.19

3.79

3.05

3.24

7.39

4.61

4.33

3.75

4.31

5.02

10.03

50th Percentile

-5.08

-4.40

1.79

2.42

2.25

6.54

6.75

6.16

5.47

5.81

6.72

11.56

75th Percentile

-5.92

-6.12

0.38

1.58

1.25

6.06

8.11

7.41

6.49

7.05

7.69

12.22

95th Percentile

-8.19

-10.02

-2.30

0.39

0.69

3.64

9.49

8.59

7.65

7.78

8.27

13.38

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2.ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดําเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบงตามประเภทกองทุนรวมภายใตขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอรเซ็นตไทล
(Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน
-5th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอรเซ็นตไทล
-25th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอรเซ็นตไทล
-50th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอรเซ็นตไทล
-75th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอรเซ็นตไทล
-95th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอรเซ็นตไทล
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เมื่อผูลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตไทลตามตาราง จะทราบวากองทุนที่ลงทุนนั้นอยูในชวงที่เทาใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน, ผลการดําเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินการในอนาคต, กองทุนไมไดปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัตราผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ไดรับเงินตนคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได, กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ดังนั้น
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น, โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
สถานที่ติดตอซื้อ – ขายหนวยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com
หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง
*CAC : โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

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

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คาแนะนาในด้าน
การลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงิน ลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลาย โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

ตามความเหมาะสม
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และ
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?


คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
และ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น
กฎข้อบังคับ และปัจ จั ยอื่นๆ ที่ เ กี่ยวข้อง กองทุนจึ ง มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพ ย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ล งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
 ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้
โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน
 โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสีย่ งของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ต่า

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
หน่วยลงทุนในประเทศ,
16.84%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง, 5.89%

หน่วยลงทุนต่างประเทศ,
18.64%

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม,โครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ, 5.84%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก, 3.44%
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน,
2.34%
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม,โครงสร้าง
พื้นฐานต่างประเทศ, 1.87%

หุ้นกู้, 20.76%
หุ้น, 24.10%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น,
0.13%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า,
0.14%

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรั พย์
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)
2 กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
3 กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL INCOME (TMBGINCOME)
4 SPDR GOLD SHARES (GLD SP)
5 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์. (ABGEM)

ภำครัฐ/
ควำม
ภำคเอกชน น่ำเชื่อถือ

%
NAV
11.27
3.87
3.63
2.97
2.83

หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบนั ได้ ที่ www.phatraasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
3.000
2.500

สูงสุดไม่เกิน 2.675

สูงสุดไม่เกิน 2.675

สูงสุดไม่เกิน 2.140

2.000

1.500

1.483

1.338

1.000
0.500
สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.032

0.000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.107

0.006

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นอัตราที่เรียกเก็บจริ งสิ ้นรอบปี บัญชีลา่ สุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนได้ ที่
www.phatraasset.com/fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่สามารถประมาณการณ์ได้ซงึ่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.675
ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสุดไม่ เกิน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.14
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.14
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.14
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
53.50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว

เก็บจริง
ปัจจุบัน 0.535
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบัน 0.535
ปัจจุบันยกเว้น
50 บาท ต่อ 1 รายการ
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต *


แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

12.00%

8.36%

10.00%

8.68%
9.23%

10.87%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี ้วัดย้ อนหลังตามปี ปฎิทิน ข้ อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

8.00%
6.00%
กองทุนรวม

3.08%

4.00%

Benchmark

2.00%

-4.00%
2551

2552

2553

2554

2555

2556

-2.93%
-2.49%

-2.00%

2557

-1.41%

0.00%

2558

2559

2560

หมายเหตุ : หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -5.58%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 4.88% ต่อปี
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Moderate Allocation
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
Year to
Date
8.68%
9.23%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน2
5.48%
5.07%

กองทุนรวม
3.92%
7.08%
8.71%
6.68%
N/A
N/A
ตัวชีว้ ัด3
2.36%
5.99%
9.26%
6.08%
N/A
N/A
ความผันผวนของ
2.81%
2.83%
2.74%
9.26%
4.74%
N/A
N/A
4.88%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
2.75%
3.06%
2.79%
2.75%
5.23%
N/A
N/A
5.33%
ตัวชีว้ ัด2
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: 40%SET TRI +30%ThaiBMA GovBond 3-7y +10%ThaiBMA CorpBond(BBB +up)3-7y +10%MSCI AC World NETR
USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณเป็นบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+5%JP MorganGlobalAggregateBondTR
(Unhedged) สกุลUSD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณเป็นบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+5%ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย์
โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยน Benchmark เป็น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักระหว่าง
อัตราผลตอบแทนของ 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วัน ที่คานวณผลตอบแทน +10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ มีอายุค งที่มีอัน ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับ 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 ใน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+3% BofA Merrill
Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน+5%ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์
4. กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Moderate Allocation ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y
4.99 10.50 14.05 7.65 6.39 8.34 2.44 2.15 2.31 3.16 3.89
5th Percentile
25th Percentile 4.33 8.96 10.50 4.98 4.92 7.52 2.95 2.59 2.73 3.54 5.19
Moderate Allocation 50th Percentile 3.63 7.08 9.35 4.20 3.76 6.90 5.10 4.34 4.05 5.05 7.14
75th Percentile 2.29 4.77 7.59 3.44 3.31 6.11 5.71 5.02 4.69 6.09 7.61
95th Percentile 1.44 3.41 5.29 2.46 2.63 4.01 7.11 6.03 5.70 6.86 8.76
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
AIMC Category

Peer Percentile

10Y
7.40
10.06
11.64
12.38
13.73
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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
อยู่ในช่วงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
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 เฉพาะบัญชีรับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทย
พาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.
ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนาฝากเช็ค T+4
สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์
คุณริสา ศิริวัฒน์
คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์
1.50 เท่า

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
วันที่ 22 มกราคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทร: Contact Center 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”
โทร:0-2359-0000
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวน/ร้องเรียน








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 ซีจีเอส-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: 0-2635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทร: 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น 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: 3. 0 2 6385 500
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร: 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 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 อินฟินิติ จากัด โทร: 0-2238-3988

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร: 0-2648-1718
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร: 0-2009-8888
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร: 0-2795-1000
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : www.phatraasset.com
email : customerservice@phatraasset.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ได้ที่
www.phatraasset.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้นหรือลดลงจากปัจ จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจั ยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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 หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

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