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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

สัดสวนการลงทุน (% NAV)

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

Fixed income,
40.86%
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F
REITs & Infras,
8.21
1%
Com
mmodity,
2..65%
Gold,, 3.14%
Cash &
Equivallent,
-1.16
6%

นโยบายการจายเงิงินปนผล
Global Equity,
24.06%

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

: ไมกําหนด

จํานวนเงินทุนของโโครงการ

: 15,000 ลานบาท

วันที่จดทะเบียนกอองทุน

4
: 19 สิงหาคม 2554

บริษัทจัดการและนนายทะเบียน

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุ
ก
น ภัทร จํากัด

ผูดูแลผลประโยชนน

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ย จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี
แ
่ยงในการลงงทุนของกองทุน

Local Equity,
22.24%

ประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงททุน (% NAV)

หนวยลงทุนตางปรระเทศ 28.66%
ตราสารทุนในประเท
เทศ 22.24%
หุนกู 20.13%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลลัง 10.85%
หนวยลงทุนในประะเทศ 7.42%
กองทุนรวมหมวดอ
ดอุตสาหกรรม** ,โครงสรางพื้นฐานในประเทศ 5.47%
%
กองทุนรวมหมวดอ
ดอุตสาหกรรม** ,โครงสรางพื้นฐานตางประเทศ 2.74
4%
เงินฝาก,บัตรเงินฝฝาก 2.17%
ตั๋วแลกเงิน 1.06 %
ตราสารหนี้ระยะสั้นน 0.83%
สัญญาซื้อขายลวงงหนา 0.10%
สินทรัพยและหนี้สินนอื่น -1.67%

ปจจัยความเสี่ยงทีสํ่ าคัญ
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), คววามเสี่ยงจากความสามาารถในการชําระหนี้ของผู
ผูอ อกตราสารหรือคูสัญ ญา (Credit risk/
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

**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)

11.98

2 ISHARES ST
TOXX EUROPE 6000 (DE) (SXXPIEX GY)

3.59

3 JUPITER DYNAMIC BOND-CLASSS I EUR ACC
(JUPDBIA LX
X)

3.31

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

4 SPDR GOLD
D SHARES (GLD SP)

3.14

5 กองทุนเปดทหารรไทย GLOBAL INCOM
ME (TMBGINCOME)

2.92

ตราสารทุนที่มีมูลคคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดดับแรก

%
NAV
11.98

 Morningstarr Rating Overall จัดดทําโดย Morningstaar 

5 หุนกู บริษทั เอเซีซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มมหาชน) (ASK208A)

1 SPDR S&P 500
5 ETF TRUST (SPPY US)
2 ISHARES ST
TOXX EUROPE 6000 (DE) (SXXPIEX GY)

3.59

3 SPDR GOLD
D SHARES (GLD SP)

3.14

4 ISHARES MS
SCI EMERGING MARRKET ETF (EEM US)

2.68

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

2.65

ตราสารหนี้ และ/ห
หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝากก ที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด
5 อันดับแรก

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ความ
นาเชื่อถือ

1 JUPITER DYN
NAMIC BOND-CLASS I EUR ACC (JUPDBIA
A LX)

%
NAV
3.31

2 กองทุนเปดทหารรไทย GLOBAL INCOM
ME (TMBGINCOME)

2.92

3 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB191124B)

ภาครัฐ

1.32

4 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB192214B)

ภาครัฐ

1.24

ภาคเอกชน

BBB+

0.98
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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 28 ธันวาคม 2561
25

20

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

:

ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน 0.535%)

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

:

53.50 บาท ตอ 1 รายการ

**มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Moderate Allocation
Year to
Date
-6.30%
-4.54%

PHATRA SG-AA

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

ตัวชี้วัด

15
Cumulative return (%)

คาธรรมเนียมการจัดการ
:
ไมเกิน 2.14 ตอป (ปจจุบัน 1.3375%)
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
:
ไมเกิน 0.107% ตอป (ปจจุบัน 0.0321%)
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
:
ไมเกิน 0.107% ตอป (ปจจุบัน 0.107%)
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บ รอยละ 1.478 ตอป (ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) (รวมVAT)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
:
ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน 0.535%)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
:
ไมเกิน 214% (ปจจุบัน ยกเวน)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
:
ไมเกิน 2.14% (ปจจุบัน ยกเวน)
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3 เดือน

6 เดือน

1 ป2

3 ป2

-6.92%
-6.36%

-3.44%
-2.99%

-6.31%
-4.55%

3.35%
5.09%

N/A
N/A

N/A
N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
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%

5 ป2

10 ป2

ผลการดําเนินงานตามปปฏิทิน5 (%ตอป)
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2556
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2560

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-2.93%

3.08%

8.36%

8.68%

ตัวชี้วัด3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

-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%
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1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ตอป
3. 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน +10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุ
คงที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ 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 วันที่คํานวณผลตอบแทน+3% BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน+5%คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย โดยตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนตนไป กองทุนไดเปลี่ยนตัวชี้วัด เปน 25% SET TRI
+25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน +5% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุนอยกวา
เทากับ 10 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย +5% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ป +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 วันที่คํานวณผลตอบแทน+3% The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03
Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+5% คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย
เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (benchmark) ใหสอดคลองกับกลยุทธการลงทุน
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

-2.89

0.71

-2.18

5.63

4.89

11.23

4.10

3.55

3.68

3.28

3.21

6.48

25th Percentile

-3.82

-0.24

-3.78

4.71

4.32

10.19

4.92

4.54

4.42

3.97

3.98

8.46

50th Percentile

-5.77

-0.66

-4.98

3.35

3.00

8.99

7.23

6.76

6.54

6.24

6.00

9.47

75th Percentile

-6.85

-1.86

-6.36

2.81

2.29

8.06

8.96

8.40

7.89

6.85

7.04

10.19

95th Percentile

-9.03

-4.26

-12.60

1.88

1.50

5.09

10.42

9.95

9.38

8.76

8.10

11.16

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
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 1233-1
ขอมูล ณ วันที่ 20 ธัธนวาคม 25561

หนังสือชีชวนส
ช้ สวนสรรุปขอมู
อ ลสําาคัญ

บริษัทหลักทรั
ก พยจัดการรกองทุน ภัทร จํากัด
มีดัชนีชี้วดการต
ดั
อตานคคอรรัปชั่นในรระดับ
: ไดรับการรรับรอง CACC

กอองทุนเปดภัภทร สตรราทิจิค แออสเซ็ท อโโลเคชั่น
PHATRAA STRATEEGIC ASSSET ALLO
OCATION FUND
SG-AA
PHATRA
P
กองททุนรวมผสสม (Mixedd Fund)
กกองทุนทีลงทุ
ล่ นแบบ
บมีความเสีสี่ยงทั้งในและตางปประเทศ

คุณกําลังั จะลงทุนอะไร?
น
กองทุนรรวมนี้เหมาะกับใครร?
คุณตองรระวังอะไรรเปนพิเศษ
ษ?
สัดสวนขของประเภภททรัพยสิสนิ ที่ลงทุน
คาธรรมมเนียม
ผลการดํดําเนินงานน
ขอมูลอื่นนๆ

กาารลงทุนในกอองทุนรวมไมใชการฝฝากเงิน
1

คุคณกําลังจะลงทุ
จ
นออะไร?
นโยบบายการลงงทุน
กองทุนเปดภัทร สตรราทิจิค แอสเซซ็ท อโลเคชัน่ เปนกองทุนที่มีนโยบายทีที่จะนําเงินที่ไดดจากการระดดมทุนไปลงทุนในตราสารททุน
น ทั้งในปประเทศและ/หหรือตางประเทศ นอกจากกนี้ กองทุนอาาจลงทุนในหลลักทรัพย
ตราสารรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
หรือทรัพย
พ สินอื่น หรืรือการหาดอกกผลโดยวิธีอนตามประกา
ื่น
าศคณะกรรมมการ ก.ล.ต. หรือประกาศศสํานักงานคคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดดหรือใหความมเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิพิจารณาลงททุนในหลักทรัรัพยแตละประะเภทในสัดส วนตั้งแตรอยละ
ย 0 ถึงรอยละ
ย 100
ของมูลคาทรัพยสินนสุทธิของกองงทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนนขึ้นอยูกับการตัดสินใจขของบริษัทจัดดการและตามมความเหมาาะสมกับ
สภาวกาารณในแตละะขณะ โดยทีบริ
บ่ ษัทจัดการจจะพิจารณาลลงทุนในหลักทรั
ท พยหรือทรััพยสินอื่นภายยใตกรอบการใหคําแนะนํนาในดาน
การลงททุนที่ระบุไวในนบทวิเคราะหห Asset Alloccation ที่ไดรรัั บจากที่ปรึกษาการลงทุ
ษ
น ทั้งนี้ กองทุนนอาจพิจารณ
ณาลงทุนในหลลักทรัพย
หรือทรัพย
พ สินที่เสนออขายในตางปประเทศ ไมเกินร
น อยละ 79 ขของมูลคาทรััพยสินสุทธิของกองทุ
อ
น
กองทุนมีกลยุทธการรลงทุนมุงหวังให
ง ผลประกออบการสูงกวาาดัชนีชี้วัด ( Active
A
Management)

กองทุนรววมนี้เหมาาะกับใคร??
 ผูลงท
ทุนที่ตองการรกระจายเงินลงทุ
ล นไปลงทุทุนในตราสารรที่หลากหลาย โดยผูจัดการกองทุนจะะมีการปรับเปปลี่ยนสัดสวนการลงทุ
น
น

ตามคความเหมาะสสม
 ผูลงท
ทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยยะยาว โดยคาดหวังผลตออบแทนในระยยะยาวที่ดีกวาาการลงทุนในนตราสารหนี้ทัท่วไป และ
สามาารถรับความเสีสี่ยงจากการลลงทุนในหุน และความผั
แ
นผผวนของมูลคาหน
า วยลงทุนได
ไ บาง

กองทุนรวมนี
น
้ไมเหหมาะกับใคคร
 ผูลงท
ทุนทีเ่ นนการไไดรับผลตอบแทนในจํานววนเงินที่แนนออน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ


ทําาอยางไรหหากยังไมเข
เ าใจนโยยบาย และะความเสียงของกอง
่ย
งทุนนี้
 อานห
หนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู
อ
สนั
 บสนุนการรขายและบริษัษทจัดการ
 อยาลงทุ
ล นหากไมเขาใจลักษณ
ณะและความเเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระะวังอะไรเเปนพิเศษ
ษ?


คําเตือนที่สาําคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล งทุนควรทําความเข
า
าใจลักษณะสินคาเงื่อนไขผลตอบแทน แลละความเสี่ยงกกอนตัดสินใจจลงทุน
 เนื่องจากกอองทุนอาจลงงทุนในสัญญาาซื้อขายลวงหหนา (Derivaatives) เพื่อเปนการเพิ่มปประสิทธิภาพพการบริหารกการลงทุน
และ/หรือแสสวงหาผลประโยชนตอบแแทน (Efficiennt Portfolio Managemeent) โดยพิจาารณาจากสภภาวะตลาดในนขณะนั้น
กฎขอบังคัับ และปจจัยอื
ย ่นๆ ที่เกี่ยวข
ว อง กองทุนนจึงมีความเเสี่ยงมากกวากองทุนที่ลงงทุนในหลักทรั
ท พยอางอิงโดยตรง
ง
เนื่องจากใชชเงินลงทุนในนจํานวนที่นอยกว
ย าจึงมีกําไไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลั
น
กทรัพพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับ
ผูลงทุนที่ตอองการผลตอบบแทนสูงและะสามารถรับคความเสี่ยงไดสูสงกวาผูลงทุนทั
น ่วไปผูลงทุ นควรลงทุนในกองทุ
ใ
นรวมมเมื่อ
มีความเขาาใจในความเเสี่ยงของสัญญาซื
ญ ้อขายลลวงหนา และะผูลงทุนควรรพิจารณาคววามเหมาะสมของการลงงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณการลงทุ
า น วัตถุประสงค และฐานะการเงิงินของผูลงทุนเอง
น
ะ รับเปดบัญ
ญชีกองทุน เพพื่อเปนลูกคาในความ
า
 เวนแตบริษษััทจัดการจะออนุญาตเปนอยางอื่น บริษษัั ทจัดการขอสสงวนสิทธิที่จะไม
ดูแลของบริริษัทจัดการเพพิ่มเติม ตั้งแตวันทําการทีที่บริษัทจัดกาารกําหนด โดดยบริษัทจัดกการจะเปดเผผยการไมรับเป
เ ดบัญชี
กองทุนขางตน ในหนังสือชี้ชวน หรือผานเว็บไซตขของบริษัทจัดการ
ด หรือติดประกาศที
ป
่สําานักงานผูสนัับสนุนการขาายหรือรับ
ซื้อคืน และะ/หรือ ตามวิธีธีการอื่นใดทีบริ
่บ ษัทจัดการรกําหนด ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ไดเปปดบัญชีกองททุนไวกับบริษัษัทจัดการ
กอนหนาวันนที่บริษัทจัดการไม
ก รับเปดบับญชีกองทุนนเพิ่มเติม สามมารถทําธุรกรรมกับบริษัทจจัดการไดตามมปกติ
า บผูลงทุนนที่ซื้อกรมธรรรมประกันชีวิตควบการรลงทุน
สําหรั
 ผลตอบแทนนและผลการรดําเนินงานจจากการซื้อกรรมธรรมประกักันชีวิตควบกการลงทุน อาจจมีความแตกกตางกับการซืซื้อหนวย
ลงทุนของกกองทุนนี้เพียงอย
ง างเดียว เนนื่องจากการคิคิดคาใชจายและคาธรรมเนียมที่แตกตตางกัน หรือ เงื่อื นไขที่บริษัษัทจัดการ
และบริษัทปประกันชีวิตกําหนด
า
L Policy) ได
ไ
 ผูลงทุนสามมารถลงทุนในนกองทุนนี้ในรูรูปแบบของกกรมธรรมประกกันชีวิตควบกการลงทุน (UUnit-Linked Life
โดยติดตอบบริษัทประกันชี
น วิตที่เกี่ยวขของ ทั้งนี้การรซื้อขายกรมธรรมประกันชี
น วิตควบหนนวยลงทุนอาจจมีขอกําหนดด และวิธี
ปฏิบัติที่แตตกตางไปจากกการซื้อขายกกองทุนเพียง อยางเดียว ผูผลงทุนควบศึศึกษารายละะเอียดในเอกสารประกอบบการขาย
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนกกอนการตัดสินนใจลงทุน
ทุนจะไดรับเงิงินคาขายคืนหนวยลงทุนจจากบริษัทประกันชีวิตภายยใน 5 วัน
ิ
 กรณีผูลงทุนนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวตควบการลง
ทําการนับแแตวันคํานวณ
ณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคคาหนวยลงทุน ราคาขายหหนวยลงทุน หหรือราคารับซื้อคืนหนวยลลงทุนของ
วันทําการรัรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือเป
อ นไปตามเเกณฑที่สํานักงานคณะกร
ก
รรมการ ก.ล..ต. คณะกรรรมการกํากับตลาดทุ
ต
น
และ/หรือ คคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน
อ วยงานทีที่เกี่ยวของ ประกาศกําหนนด หรือที่เห็นนชอบใหดําเนินินการเปนอยยางอื่นได
โดยมีวิธีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุ
ย นซึ่งเปนนไปตามที่บริษัทประกันชีวิวติ กําหนดไวใในกรมธรรมประกั
ป นชีวิตคววบหนวย
ลงทุน
าํ ญอื่นไดในหนังสือชี้ชวนนสวนขอมูลกองทุนรวม
 โปรดศึกษาาคําเตือนที่สาคั
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

สูง

ต่ํา
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

สูง

ต่ํา

 10%

10 – 20%

20 -50%

ความเสี่ยงจากกการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การปองกันความเสี่ยงจาก
ต่ํา
การเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางสวน
อัตราแลกเปลี่ยน (fx)

50 – 80%

 80%

สูง

ดุลยพินจิ

ไมปองกัน

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.phatraasset.com
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สัดสวนของประเภภททรัพยสิสนิ ที่ลงทุน
% NAV
N

หนวยลงงทุนใน
ประเทศ 13.96%

หุนกู 15.99%

พันธบัตตร,ตั๋วเงิน
คลัง 1 2.15%
ตั๋วแลกเงิน 8.28%
กองททุนรวมหมวด
อุตสาหกกรรม*,โครงสราง
พื้นฐานในนประเทศ 5.37%
กองทุนรวมหมมวด
ออุตสาหกรรม*,โครงสราง
พื้นฐานตางประเทศศ 3.12%

หนวยลงทุนตางปรระเทศ
20.15%

หุน 20.87%
%

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพยยและหนี้สินอื่น
1.91%
-1.28%
สัญญาาซื้อขายลวงหนา
-0.52%

*กอองทุนรวมหมมวดอุตสาหกรรรม คือ Propperty Fund แและ REITs

ชือทรั
่อ พยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ราายชื่อทรัพย
1 SPDR
S S&P 5500 ETF TRUUST (SPY USS)
2 กองทุ
ก นเปดกรรุงศรียุโรปอิควิ
ค ตี้เฮดจ (KFF-HEUROPEE)
3 กองทุ
ก นเปดทหหารไทย GLO
OBAL INCOME (TMBGINCOME)
4 INVESCO DBB COMMODITY INDEX TRACKING
T
FUND (DBC US)
U
S GOLDD SHARES (GLD SP)
5 SPDR

ความ
ภาครัฐ/
ภาคเอกชน นาเชื่อถือ

%
NAV
11.36
3.12
3.05
2.82
2.75

น ่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนีค้ ุณสามารถถดูขอมูลที่ปจจุ
จ บนั ไดที่ wwww.phatraasset.com
หมมายเหตุ : เปนนขอมูล ณ วันที
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คคาธรรมเนีนียม
*คาธรรมเนียมมมีผลกระทบตอผลตอบบแทนที่คุณ
ณจะไดรับ ดังนั
ง ้น คุณควรพิจารณากการเรียกเก็บค
บ าธรรมเนียม
ง าวกอนกการลงทุน*
ดังกล
ธ
ยมทีที่เรียกเก็บบจากกองทุนรวม (% ตอปของ NNAV)
คาธรรมเนี
3.00
2.50

สูงสุดไมเกิน 2.675

สูงสุดไมมเกิน 2.675
สูงสุดไมเกิน 2.14

2.00
1.50

1.4826

1.3375

1.00
0.50

สูงสุดไมมเกิน 0.107
0.0321

0.00
กการจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน 0.107
0.107

0.006

นายทะเบบียน

คาใชจายอื่น

รวมคาใชจาย

อัตราคาธรรมเนียมคาใชจายอื่นๆ เปนอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้น รอบปบัญชีลาสุสด
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุ
บ
นรววมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชีชวนส
้ช วนขอมูลกกองทุนไดที่
wwww.phatraasseet.com/fund

คาธรรรมเนียมทีที่เรียกเก็บจจากผูถือหนนวย (% ขอองมูลคาซื้ออขาย)
รรายการ
สูงสุดไม
ไ เกิน
คาธรรมเนี
า
ยมกาารขาย (Fronnt-end Fee)
ไมเกิน 2.14
คาธรรมเนี
า
ยมกาารรับซื้อคืน (Back-end Fee)
F
ไมเกิน 2.14
คาธรรมเนี
า
ยมกาารสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณี
ก เปนกองทุนปลายทางง (Switchingg In)
ไมเกิน 2.14
- กรณี
ก เปนกองทุนตนทาง (SSwitching Out)
ไมเกิน 2.14
คาธรรมเนี
า
ยมกาารโอนหนวย
53.50 บาท ตตอ 1 รายการร
หมมายเหตุ : คาธธรรมเนียมดังกล
ง าวรวมภาาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉฉพาะหรือภาษี
ษีอนื่ ใดแลว

เก็บจริง
ปจจุ
จ บัน 0.535
ปจจุ
จ บันยกเวน
ปจจุ
จ บัน 0.535
ปจจุ
จ บันยกเวน
50 บาาท ตอ 1 รายกการ
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ผ
ผลการดํ
าเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินินงานในออดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึ
น งผลการรดําเนินงานนในอนาคตต *


แบบยยอนหลังตาามปปฏิทนิ

ผลลการดําเนินงาานและดัชนีชีชว้ี ัดยอนหลังตามป
ต ปฎิทนิ ขอมูล ณ วันที
น ่ 29 มิถนุ ายยน 2561

8.36%

10.00%

8.68%
9.69%

10.87%

12.00%

8.00%
6.00%
กองทุนรวม
3.08%

4.00%

Benchmark

2.00%

-4.00%
2551

2552

2553

2554

25555

2556

-2.93%
-2.49%

-2.00%

2557

-11.41%
41%

0.00%

25588

2559

2560

หมมายเหตุ : หาากกองทุนรวมมีมีผลการดําเนินงานตั
น
้งแตวันจั ดตั้งกองทุนรววมไมครบ 1 ปปฏิทิน จะแสดดงผลการดําเนินินงานตั้งแตจัดตั
ด ้ง
กองทุนรวมจนถึงววันทําการสุดทายของป
า
ปฏิทนแรก
นิ

 กองทุทุนนี้เคยมีผลขาดทุ
ผ
นสูงสุดในชววงเวลา 5 ปป คือ -5.58%
 ความผันผวนขอองผลการดําเนินงาน ((standard deviation) คือ 4.82%
% ตอป
 ประเภภทกองทุนรวมเพือ่ ใชชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
น ณ จุดขายย คือ
Modeerate Allocaation
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 ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
Year to
Date
-2.96%
-1.60%

3 เดือน

6 เดือน

1 ป2

3 ป2

5 ป2

10 ป2

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน2
3.82%
4.00%

กองทุนรวม
-1.98%
-2.96%
3.92%
4.22%
N/A
N/A
3
ตัวชี้วัด
-0.62%
-1.60%
4.75%
4.85%
N/A
N/A
ความผันผวนของ
4.40%
4.21%
4.40%
3.71%
4.74%
N/A
N/A
4.82%
ผลการดําเนินงาน2
ความผันผวนของ
4.68%
4.30%
4.68%
3.82%
5.15%
N/A
N/A
5.24%
ตัวชี้วัด2
1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ตอป
3. ตัวชี้วัด: 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเปนสกุลบาท 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 ปรับ
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+3% BofA Merrill Lynch Commodity index
eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปน
สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+5%คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และ
ธนาคารไทยพาณิชย โดยตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนตนไป กองทุนไดเปลี่ยนตัวชี้วัด เปน 25% SET TRI +25% MSCI AC
World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน +5% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุนอยกวาเทากับ 10 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย +5% ดัชนีตรา
สารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ป +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
สกุลเงินดอลลารสิงคโปร ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+3% The ICE
BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+5% คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย เนื่องจากปรับตัวชี้วัด
(benchmark) ใหสอดคลองกับกลยุทธการลงทุน
4. กองทุน PHATRA SG-AA อยูใตการบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จํากัด ตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Moderate Allocation ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
AIMC Category

Peer Percentile

5th Percentile
25th Percentile
Moderate Allocation 50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
-2.07
-3.64
-5.08
-5.92
-8.19

6M
-1.89
-3.19
-4.40
-6.12
-10.02

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

5.67
3.79
1.79
0.38
-2.30

3.79
3.24
2.25
1.25
0.69

8.64
7.39
6.54
6.06
3.64

4.22
3.05
2.42
1.58
0.39

3M

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

10Y

3.70
4.61
6.75
8.11
9.49

3.54
4.33
6.16
7.41
8.59

7.21
10.03
11.56
12.22
13.38

3.09
3.75
5.47
6.49
7.65

3.42
4.31
5.81
7.05
7.78

3.92
5.02
6.72
7.69
8.27
8

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2.ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดําเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบงตามประเภทกองทุนรวมภายใตขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอรเซ็นตไทล (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 จะทราบวากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยูในชวงที่เทาใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.phatraasset.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูด แู ลผลประโยยชน
ปรึรกษาการลงทุทุน

วันที
น ่จดทะเบียนนกองทุน
อายุโครงการ
ซือและขายคื
อ้
นหหนวยลงทุน

รายยชื่อผูจัดการรกองทุน

อัตราส
ต วนหมุนเเวียนการ
ลงทุนของกองทุทุนรวม (PTR))

ไมมีนโยบบายการจายเงิงินปนผล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชชน)
บริษัทหลักทรั
ก พย ภัทร จํากัด (มหาชชน)
บริษัทหลักทรั
ก พย ภัทร จํากัด (มหาชชน) เปนบริษัษทั ในกลุมธุรกิ จการเงินเกียรติ
ย นาคิน ภัทร
ท
ซึ่งเปนบริษัษทรวมของบบริษทั จัดการ
19 สิงหาคคม 2554
ไมกําหนดด
วันทําการรซื้อ
: ทุกวันทําการ เวลา 8:300 – 15:30 น.
มูลคาขั้นต่ตําของการซื้ออครั้งแรก : 1,000 บาทท
มูลคาขั้นต่ตําของการซื้ออครั้ง
: 1,000 บาทท
ถัดไป
วันทําการรขายคืน
: ทุกวันทําการ เวลา 8:300 - 15:30 น.
มูลคาขั้นต่ตําของการขาายคืน
: ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ํา
: 100 หนวย
ระยะเวลาาการรับเงินคาาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปจจจุบนั T+4 เฉฉพาะบัญชีรับเงิ
บ น
คาขายคืนหน
ห วยลงทุนขของ ธ.เกียรตินาคิ
น น,
ธ.ไทยพาณิ
ณิชย, ธ.กรุงเททพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีรีอยุธยา,
ธ.ทหารไทยย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนํ
แ าฝากเช็ค T+4
สําหรับบัญชี
ญ ธนาคารอืน่ นนอกเหนือจาากที่ระบุขางตตน
(รายละเอียดอาจมี
ย
การเเปลี่ยนแปลง)))
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสิสนิ รายวันไดทีท่ี www.phattraasset.com
m หรือ หนังสือพิมพ
ASTV ผูจัดการรายวัน
ชือ่ - นามสกุล
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน
คุณสุราช เซที, CFA
คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA
คุณริสา ศิริวัฒน, CFAA
คุณสนิตรา มโนมัยพันนธุ
1.13 เทา

ขอบเขตหนนาที่
ผูจัดการกองทุน
ผูจัดการกองทุน
ผูจัดการกองทุน
ผูจัดการกองทุน
ผูจัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุ
ห
นรววมนี้
วันที่ 26 มิถุนายน 25558
วันที่ 17 ตุลาคม 25600
วันที่ 19 เมษายน
เ
25661
วันที่ 22 มกราคม
ม
25661
วันที่ 26 กรกฎาคม
ก
25559
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ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทร: Contact Center 0-2165-5555
 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”
โทร:0-2359-0000
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-8888
 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384
 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โทร: 0-2695-5000
 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด โทร: 0-2857-7799
 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร: 02-846-8649
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-9234
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด โทร: 0-2697-3800, 0-2697-3878
 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1700
 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2305-9559
 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด โทร: 0-2660-6677
 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-8000
 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-5800
 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-3456
 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร: 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2684-8888
 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด โทร: 0-2648-3600, 0-2648-3500
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด โทร: 0-2680-5000
 บริษัท หลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2205-7000
 บริษัท ฮัว่ เซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด โทร: 0-2223-2288
 บริษัทหลักทรัพยอารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2862-9797
 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซือ้ ขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด โทร: 0-2861-5508
 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซือ้ ขายหนวยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ โซลูชั่น จํากัด
โทร: 083-842-8337
 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2648-1111
 บริษัท หลักทรัพยหยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด โทร: 0-2009-8888
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2795-1000
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 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2618-1111
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท: 02 626 7777

ติดตอสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวน/รองเรียน

และ/หรื อ ผู ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต ง ตั้ ง รวมถึ ง
ชองทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด เชน บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส อาทิ ชอง
ทางการบริการทางอินเตอรเน็ต เปนตน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมรับเปดบัญชีกองทุน เพื่อเปนลูกคาในความดูแลของบริษัทจัดการ
เพิ่ ม เติ ม ตั้ ง แต วั น ทํ า การที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํ า หนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะเป ด เผยการไม รั บ
เปดบัญชีกองทุนขางตน ในหนังสือชี้ชวน หรือผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่
สํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ไดเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัทจัดการกอนหนาวันที่บริษัทจัดการไมรับ
เปดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการไดตามปกติ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ที่อยู : 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
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและขอผูกพัน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
ขอมูลอื่นๆ

ไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.phatraasset.com


ขอสงวนสิทธิสําหรับผูลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท ี่มีถนิ่ ฐานอยูใ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถนิ่ ที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสนิ ของบุคคลดังกลาวและบริษทั หรือหางหุน สวนซึง่ จัดใหมีขนึ้
และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา


ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดสวนอื่นที่จะมีการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตางประเทศ และ/หรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหนวยงานที่มีอํานาจประกาศกําหนด ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนตกลงและ
ยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถเปดเผยขอมูลของผูถือหนวยลงทุนใหแกกองทุนหลัก และ/
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หรือกองทุนตางประเทศ และ/หรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต า งประเทศหรื อ คู สั ญ ญาต า งประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู ของ ผูถือหนวยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือหนวย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทําความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนตางประเทศ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกองทุนหลักหรือคูสัญญา
ของกองทุนหรือคูสัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจรองขอ เพื่อให
เปนไปตามนโยบายการปองกันการใชธุรกรรมหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML) ตามขอกําหนดของกองทุนหลัก
4. ขอมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตางประเทศ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับกองทุนหลักหรือคูสัญญาของกองทุนหรือคูสัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจรองขอ
โดยที่ผูถือหนวยลงทุน ใหความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนําสงขอมูลขางตนและ
เอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการรองขอ ใหแกกองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ตางประเทศ และ/หรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนตางประเทศหรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถือหนวยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย หรือคาใชจาย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดําเนินงานของผูออกตราสาร หรือการคาดการณของนักลงทุน รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
ที่สงผลใหราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก ตราสารหนี้ที่อยูต่ํากวาระดับที่นาลงทุน (Non-investment grade bond) และตรา
สารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด และ
ดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับที่นาลงทุน (Investment grade bond)
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหรือคูสัญญา (Credit risk) ความเสี่ยงจากการ
ที่ผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันตราสารหรือคูสัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ หรือปฏิเสธการ
ชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือชําระไมครบตามจํานวนที่สัญญาไว
4. ความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ
ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงขอจํากัดทางดานกฎหมาย การทําธุรกรรมทางเงิน เปนตน
5. ความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถซื้อหรือขายตราสาร
ที่กองทุนถืออยูในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไมไดราคาตามที่ตองการ
6. ความเสี่ ย งจากการเข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivative risk) การพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ลวงหนา(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) อาจสงผลใหกอง
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนี้
 ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากทิ ศ ทางของสิ น ทรั พ ย อ า งอิ ง ไม ไ ด เ ป น ไปตามที่ ค าดการณ ไ ว ซึ่ ง อาจทํ า ให
ผลตอบแทนที่ไดรับไมเปนไปตามคาดไว หรืออาจทําใหเกิดการขาดทุนบางสวน
 ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาอาจ
ใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาการลงทุนในสินทรัพยอางอิง (Underlying) โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
ของการลงทุ น ในตราสารที่มีสั ญญาซื้อ ขายล ว งหนา อาจมี อัตราการแกวง ตั ว เป น เปอรเ ซ็ น ต ม ากกว า ราคา
สินทรัพยอางอิง (Underlying) และอาจทําใหผูถือตราสารฯมีกําไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกวาการลงทุนใน
สินทรัพยอางอิง (Underlying) โดยตรง
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 ความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสาร คือความเสี่ยงที่กองทุนไมสามารถขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ไดในระยะเวลา
และ/หรือราคาที่เหมาะสม
7. ความเสี่ ย งจากข อ จํ า กั ด การนํ า เงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการของทางการในตางประเทศเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตการณ เปนตน ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการนําเงินกลับของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทําใหอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

คําอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง
การเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุ ก ตั ว ในตราสารของผู อ อกตราสาร คู สั ญ ญา หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น ตามตราสารหรื อ สั ญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนอาจปองกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความ
เสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
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คําอธิบายเพิ่มเติม
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพยสินของกองทุน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวา
ระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผาน
มายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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