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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
มีดชันีชีว้ดัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในระดบั  
: ได้รับการรับรอง CAC 

กองทนุเปิดภัทร สตรำทจิิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Extra   

PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra 

 PHATRA SG-AA Extra 

กองทนุรวมผสม (Mixed Fund)  

กองทนุรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภำยใต้ บลจ. เดียวกัน 
(Cross Investing Fund)  

กองทนุที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอื่นๆ 
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นโยบำยกำรลงทุน  
กองทนุมีนโยบายท่ีจะน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารหนี ้และ/หรือเงิน

ฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
หลกัทรัพย์แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ  NAV  ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับการตัดสินใจของ 
บริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทุน   
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้านการลงทุนท่ีระบุไว้ใน  
บทวิเคราะห์ Asset Allocation ท่ีได้รับจากท่ีปรึกษาการลงทุน ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ไมเ่กินร้อยละ 79 ของ NAV 

กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 
ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 15 ของ NAV 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัส่วนโดยเฉลี่ย
รอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 100 ของ NAV ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุได้ไมเ่กิน 1ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง   

บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะพิจารณาลงทนุในกองทนุภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวท่ีมีนโยบายสอดคล้อง
กบักองทนุนี ้ 
 

กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั ( Active Management) 

กองทุนจะลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพืน้ฐานเป็นส าคัญ  ประกอบด้วยค าแนะน าจากท่ีปรึกษาการลงทุน และ           
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการตดัสินใจลงทุน โดยใช้   
การวิเคราะห์ทัง้แบบ Top-Down Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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 กองทนุนีม้ีระดบัความเสี่ยงอยู่ในระดบั 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู) หากพิจารณาตามค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน 
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนท่ีรับความเสี่ยงได้ตัง้แต่ระดบัสงูมาก โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะ
กลางถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทนุไปลงทนุในตราสารท่ีหลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยผู้จดัการกองทนุ
จะมีการปรับเปลี่ยนสดัสว่นการลงทนุตามความเหมาะสม  

 ผู้ลงทนุท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารท่ีหลากหลายได้ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารหนีท่ี้มีความเสี่ยงสงู 
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสงัหาริมทรัพย์ ทองค า น า้มนั เป็นต้น) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยเป็นความเสี่ยง          
ทัง้การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทัง้ในระยะสัน้และ       
ระยะยาว ส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจะป้องกนัความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จัดการ
กองทนุ ดงันัน้จึงยงัมีความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทนุต้องรับความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนได้ 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ เมื่อกองทุน
น าเงินบาทไปซือ้หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยกองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตาม       
ดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม  ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกันความเสี่ยง      
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมี     
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเร่ิมแรกได้  อีกทัง้การท าธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทนุ ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

 เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไมป่กติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงมากวา่กองทนุรวมท่ีลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/
ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และ
ปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ จึงท าให้กองทนุมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีความเสี่ยงได้
สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทนุเอง 

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้านัน้ไมใ่ช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูในอดีตในการค านวณค่าสมับูรณ์
ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตวัแปรท่ี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตาม
ข้อมลูในอดีต ซึ่งอาจสง่ผลให้การเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

 กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ัด  (Active 
management risk) ความเสี่ยงจากการท่ีการตดัสินใจลงทนุ การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทนุทีอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุไมเ่ป็นไปอย่างท่ีคาดหวงัหรือไมส่ามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ดชันีชีว้ดัได้ 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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 กองทนุอาจลงทนุในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสดัส่วนรวมกันไม่เกิน 15% ของ 
NAV ดังนัน้ อาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และ ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity risk) มากขึน้ 

 กองทนุอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) 

ตามอัตราส่วนท่ีบรัทจัดการก าหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด              

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร

จดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเดียวกนั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมต้น

ทางและกองทนุรวมปลายทาง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ี www.phatraasset.com 

 การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนท่ี
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพันระหว่าง
บริษัทจดัการกองทนุและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพ่ือเป็นลูกค้า  

ในความดแูลของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บญัชีกองทนุข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านักงานผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท

จดัการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติม สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

 
ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติควบกำรลงทุน 
 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เน่ืองจากการคิดคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมท่ีแตกตา่งกนั หรือ เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ 
และบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

 ผู้ลงทนุสามารถลงทนุในกองทนุนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ  (Unit-Linked Life Policy) ได้  
โดยติดตอ่บริษัทประกันชีวิตท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีก้ารซือ้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธี
ปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 กรณีผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากบริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกาศก าหนด หรือท่ีเห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้  
โดยมีวิธีการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุ  

 โปรดศกึษาค าเตือนท่ีส าคญัอ่ืนได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 
 

 

ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 

 
ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High Issuer Concentration risk) 
 
การกระจกุตวั 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
 
การป้องกนัความเสี่ยง fx 
 
 
*คณุสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.phatraasset.com 
 

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

ต ่า สงู 

ต ่า 

ไมป้่องกนั ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดุลยพนิิจ 

สงู 

   10% 10-20% 20-50% 50-80%  80% 

ต ่า สงู 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
*คา่ธรรมเนียมการจดัการข้างต้น รวมคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุแล้ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 

คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไมเ่กิน 2.14 0.5350 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื (Back-end Fee) ไมเ่กิน 2.14 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee)   
-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In)      ไมเ่กิน 2.14 0.5350 
-  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (Switching Out) ไมเ่กิน 2.14 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
หมายเหต ุ: 1. คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

 2. ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ กองทนุต้นทาง 
และกองทนุปลายทางจะไมเ่รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) คา่ธรรมเนียมการขาย (front end 
fee) และคา่ธรรมเนียมรับซือ้คืน (back end fee) ซ า้ซ้อนกนั 
  3. บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ปิดประกาศท่ีสานกังานของบริษัทจดัการ 

1.3375 

0.0321 0.1070 

1.4766 

สงูสดุไม่เกิน 2.6750 

สงูสดุไม่เกิน 0.1070 
สงูสดุไม่เกิน 0.5350 

สงูสดุไม่เกิน 2.3900 

สงูสดุไม่เกิน 5.7070 

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

ค่ำธรรมเนียม 
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 ดชันีชีว้ัด (Benchmark) คือ  
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนกัระหวา่งอตัราผลตอบแทนของ   
1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ (SET TRI) ในสดัสว่น ร้อยละ 38 
2. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ในสดัสว่น 

ร้อยละ 38 

3. ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อายนุ้อยกวา่เท่ากบั 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย        
ในสดัสว่น 

ร้อยละ 0.8 

4. ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารอยู่ใน
ระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี สดัสว่น 

ร้อยละ 0.8 

5. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับ
ด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี
ลงทนุ ในสดัสว่น 

ร้อยละ 1.7 

6. ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับ
ด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี
ลงทนุ ในสดัสว่น 

ร้อยละ 1.7 

7. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์     
(PF & REIT Total Return Index) ในสดัสว่น 

ร้อยละ 5.5 

8.ดชันี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  โดยปรับเป็นอตัรา
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ในสดัสว่น 

ร้อยละ 5.5 

9.ดชันี The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน ในสดัสว่น 

ร้อยละ 2.5 

10. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ในสดัสว่น 

ร้อยละ 1.5 

11. คา่เฉล่ียของอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท
ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสดัสว่น 

ร้อยละ 4 

 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  
 Moderate Allocation 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุม่ธรุกิจการเงินเกียรตนิาคิน ภทัร  
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจดัการ 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุ IPO หรือกรณีท่ีปิด IPO ก่อนก าหนด   
อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วันท ำกำรซือ้ 

ช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO)  วนัท่ี 4 – 8 มนีาคม 2562 เวลา 8:30 – 16:30 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท 
 - กรณีซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็ค บริษัทจดัการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายใน 
  วนั IPO วนัสดุท้าย 
(วนัสดุท้ายของการ IPO : รับเงินสด เงินโอน และรับสบัเปลี่ยนหน่วยจาก กองทุน PHATRA 
MP และกองทุน PHATRA PLUS ได้ภายในเวลาของกองทุนต้นทาง เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนญุาตเป็นอย่างอ่ืน) 
ในช่วงภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
วนัท าการซือ้                                         : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 – 15:30 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก           : 1,000 บาท 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป           : 1,000 บาท 

 
 

 วนัท าการขายคืน : ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ทกุวนัท าการซือ้ขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 

 มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน : ไมก่ าหนด 
 ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : 100 บาท/ 10 หน่วย 
 ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน          

 
 
 
 
 

: ภายใน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, 
ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยธุยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต
, ธ .กรุงไทย และน าฝากเช็ค  T+5ส าหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบขุ้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง)) 

 T= วนัท ารายการ                     
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายวนัได้ท่ี  www.phatraasset.com หรือ หนงัสือพิมพ์ 
ASTV ผู้จดัการรายวนั 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ช่ือ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าท่ี วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุรวมนี ้
 คณุอชัพร ศิริธนะวฒัน์                                  ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
 คณุสรุาช เซที, CFA   ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
 คณุศรชยั เตรียมวรกลุ, CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
 คณุริสา ศิริวฒัน์, CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
 คณุสนิตรา มโนมยัพนัธุ์ ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

 ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2165-5555 
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) “LH Bank Contact Center”   
โทร: 0-2359-0000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2217-8888    
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2658-8888  
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั โทร: 0-2695-5000 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั โทร: 0-2857-7799 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร: 0-2846-8649 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2646-9650  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั โทร: 0-2697-3800, 0-2697-3878   
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2635-1718  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2305-9559 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2680-1111 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทร: 0-2660-6677 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-8000 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2658-5800  
 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-3456 
 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2638-5000, 0-2287-6000 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2684-8888 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากัด โทร: 0-2648-3600, 0-2648-3500  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทร: 0-2680-5000 
 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2205-7000 
 บริษัท ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทร: 0-2223-2288 
 บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2862-9797 
 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั โทร: 0-2861-5508 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2648-1111 
 บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทร: 0-2009-8888 
 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2618-1111 
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และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่อง
ทางการบริการอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด เช่น บริการธรุกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพ่ือเป็นลกูค้าในความดแูลของบริษัทจัดการเพ่ิมเติม 
ตัง้แตว่นัท าการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไมร่ับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศท่ีส านักงาน
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี  ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีได้เปิดบญัชีกองทนุไว้กบับริษัทจดัการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชี
กองทนุเพ่ิมเติม สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 
 

ติดตอ่สอบถามรับหนงัสือ 
ชีช้วน/ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
ท่ีอยู่ : ชัน้ 19 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ 
เลขท่ี 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : www.phatraasset.com  
email : customerservice@phatraasset.com 
ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนังสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพัน ได้ท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอตัราสว่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงันัน้ บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีระบบงานท่ีป้องกนัธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเดียวกนั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของทัง้กองทนุ
รวมต้นทางและกองทนุรวมปลายทาง  
 
ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ได้ ท่ี 
www.phatraasset.com 

ข้อมลูอ่ืน ๆ  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ่ง
จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หรือตามสดัสว่นอ่ืนท่ีจะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของ

mailto:customerservice@phatraasset.com
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กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจดัการสามารถเปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุหลกั และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดงันี ้ 
1. ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ ถือหน่วย และ/หรือ 
รับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: KYC) ตามท่ีกองทนุหลกั 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนหลกัหรือคู่สญัญา
ของกองทนุหรือคู่สญัญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใช้ธรุกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ข้อมูลอ่ืนตามท่ีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุหลกัหรือคูส่ญัญาของกองทนุหรือคูส่ญัญาของบริษัทจดัการ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ  
 
โดยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมลูข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามท่ีบริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุน
ตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุหลกั
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย หรือคา่ใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจดัการ 

  
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 
 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือ ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
ส าคัญ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ 
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
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1. ควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชีว้ัด (Active management 
risk)  

ความเสี่ยงจากการท่ีการตดัสินใจลงทนุ การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือกลยทุธ์การลงทนุของผู้จัดการกองทุนอาจ
ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุไมเ่ป็นไปอย่างท่ีคาดหวงัหรือไมส่ามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ดชันีชีว้ดัได้ 
2. ควำมเส่ียงจำกตลำด (Market risk)  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัเพ่ิมหรือลดเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง   
ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ 
(Interest Rate Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดท่ีส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตวัเพ่ิม หรือลดลง 
3. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้มีควำมเส่ียงสูง (High yield bond risk)  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีความเสี่ยงสงู ได้แก่ ตราสารหนีท่ี้อยู่ต ่ากว่าระดบัท่ีน่าลงทุน 
(Non-investment grade bond) และตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนีด้งักล่าว
จะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สงูกว่าตราสารหนีท่ี้ได้รับการจัดอนัดบัในระดบัท่ีน่าลงทุน 
(Investment grade bond) 
4. ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ (Credit risk)  

ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาท่ีกองทุนไปลงทุนปรับลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ หรือปฏิเสธการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีก าหนด หรือช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีสญัญาไว้ 
5. ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk)  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สงัคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่งๆ ตลาดทนุและตลาดเงิน  รวมถึงข้อจ ากดัทางด้านกฎหมาย การท าธุรกรรม
ทางเงิน เป็นต้น 
6. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk)  

ความเสี่ยงจากการท่ีไมส่ามารถซือ้หรือขายตราสารท่ีกองทนุถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนั
สมควร หรืออาจไมไ่ด้ราคาตามท่ีต้องการ 
7. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative risk)  

การพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนีท่ี้มีลักษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) อาจสง่ผลให้กองมีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ ดงันี ้

 ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกทิศทำงของสินทรัพย์อ้ำงอิงไม่ได้เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอาจท าให้
ผลตอบแทนท่ีได้รับไมเ่ป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจท าให้เกิดการขาดทนุบางสว่น 

 ควำมเส่ียงจำกกำรขยำยฐำนเงนิลงทุน (Leverage risk) การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
อาจใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาของการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีอตัราการแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซน็ต์

ข้อมูลควำมเส่ียงของกองทุน  
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มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจท าให้ผู้ ถือตราสารฯมีก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีสงู
กวา่การลงทนุในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร คือความเสี่ยงท่ีกองทุนไม่สามารถขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนีท่ี้มีลักษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ใน
ระยะเวลาและ/หรือราคาท่ีเหมาะสม 

8. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ในประเทศท่ีกองทนุรวมเข้าไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการของ

ทางการในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อการน าเงินกลบั
ของกองทนุ 
9. ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange rate risk)  

ความเสี่ยงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาท
ผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดคูวามเสี่ยงของกองทนุเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์        
ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีคา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทนุ
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้           
รายใดรายหนึ่งมากวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเท่ียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ ออกตราสารท่ีมีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับ           
ท่ีสามารถลงทนุได้ 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่
ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาท

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเส่ียง 

http://www.phatraasset.com/
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แขง็และขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทออ่น ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ทัง้นี  ้กองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียง
ตำมดุลยพนิิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดคูวามเสี่ยงของกองทนุเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 

 
 

http://www.phatraasset.com/

