แบบ 123-1
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Ultra Light
PHATRA SG-AA Ultra Light
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

กองทุน มีนโยบายที่จะนาเงิน ที่ได้ จากการระดมทุน ไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่ งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ
เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้ งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
บริษั ทจัดการและตามความเหมาะสมกับ สภาวการณ์ใ นแต่ละขณะ โดยที่ บ ริษัท จัดการจะพิจ ารณาลงทุนในหลัก ทรัพย์ ห รือ
ทรัพย์สินอื่นภายใต้ก รอบการให้คาแนะนาในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการ
ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ
79 ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade)
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ การจัด อัน ดั บความน่าเชื่อถื อ (Unrated Securities) และตราสารทุน ของบริษัท ที่ไม่ได้จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
กองทุนอาจลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
กองทุน จะลงทุ น โดยพิจ ารณาจากปั จ จัย พื้ น ฐานเป็ น สาคั ญ ประกอบด้ วยคาแนะน าจากที่ป รึก ษากา รลงทุน และ
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้
การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน

(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่า โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุน
ระยะกลางถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จัดการ
กองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีห่ ลากหลายได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนีท้ ี่มีความเสี่ยงสูง
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคา น้ามัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นความเสี่ยง ทั้งการ
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับ ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดังนั้น จึงยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?


คำเตือนที่สำคัญ
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ











เมื่อกองทุนน าเงิน บาทไปซื้อหลักทรัพย์ ต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยกองทุนอาจ
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกั นความเสี่ยงขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจ ของผู้จัดการกองทุน รวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรื อ ได้รั บ เงิน คื น ต่ ากว่ าเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกได้ อี ก ทั้ง การท าธุ รกรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอาจมี ต้ น ทุน ซึ่ งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงมากว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนอาจลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการบริห ารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น
กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงทาให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับ
ผู้ลงทุนที่ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญา
ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้น ไม่ใช่สิ่งเดี ย วกั บ ทรัพย์ สิน ที่ต้ องการลดความเสี่ย ง บริษั ท จัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคานวณ
ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า
หรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทาง
ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
กองทุน มีก ารบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ย งจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัช นีชี้วัด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุ ทธ์การลงทุนของ
ผู้จัดการกองทุน ที่ อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็น ไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่
สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
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 กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 15%
ของ NAV ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ( Cross Investing
Fund) ตามอัตราส่วนที่บ ริษัท จัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ท จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้ องกั น ธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.phatraasset.com
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุน
ที่ได้รับ อนุมัติจ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถอื หน่วยลงทุนทีจ่ ัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติมตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมสามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
 ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตทีเ่ กีย่ วข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิ ตภายใน
5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากั บ ตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เ กี่ ย วข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เ ห็น ชอบให้
ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า
 10%

10-20%

20-50%

50-80%

 80%

สูง

ต่า
 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

สูง

ต่า
 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 5.707

6.0000
5.0000
4.0000
สูงสุดไม่เกิน 2.6750

3.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.3900

2.0000
1.0000

0.5350

0.0000
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0321

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.6741

0.1070

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.14

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ไม่เกิน 2.14

เก็บจริง
ช่วง IPO ถึง 31 ต.ค. 2563
: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป : เรียกเก็บ 0.2675
ปัจจุบันยกเว้น

ช่วง IPO ถึง 31 ต.ค. 2563
: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป : เรียกเก็บ 0.2675
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.14
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่ กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมภายใต้ การจั ดการของบริ ษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุ น
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้้าซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)

ไม่เกิน 2.14
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ แบบถ่วงน้าหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัช นีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่า กับ 10 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged
USD ปรับ ด้วยต้น ทุน การป้อ งกั นความเสี่ ยงอั ตราแลกเปลี่ ยนเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุ ล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
8. ดัช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุ ลเงิ น ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรั บเป็ น
อั ต ราผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ (Total return) โดยใช้ ข้ อ มู ลจาก
ฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

สัดส่วน (%)
6.50
6.50
12.00
12.00
24.00

6.00

3.50
3.50

1.00
25.00

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Conservative Allocation
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ที่ปรึกษาการลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกาหนด
ไม่กาหนด
วันทำกำรซื้อ
ช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30 – 16:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายในวัน IPO
วันสุดท้าย
(วันสุดท้ายของการ IPO : รับเงินสด เงินโอน และรับสับเปลี่ยนหน่วยจากกองทุน PHATRA MP
และกองทุน PHATRA PLUS ได้ภายในเวลาของกองทุนต้นทาง เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น)
ในช่วงภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทำกำรขำยคืน
: ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท/ 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปั จ จุบั น ภายใน T+4 เฉพาะบั ญ ชีรับ เงิน ค่าขายคืน
หน่ว ยลงทุ น ของ ธ.เกี ย รติน าคิน , ธ.ไทยพาณิ ช ย์ ,
ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย,
ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ , ธ.ยู โอบี, ธ. ซิตี้แบงค์ และน าฝากเช็ค
T+4 ส าหรั บ บั ญ ชี ธ นาคารอื่น นอกเหนือ จากที่ ร ะบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T= วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
 ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์: 0-2695-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000,
0-2287-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600,
0-2648-3500
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริก ารอื่น ที่บ ริษั ท จัดการก าหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ อาทิ
ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการ
เพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
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กองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงาน
ผู้สนั บ สนุ น การขายหรื อรับ ซื้อคื น และ/หรือ ตามวิธีก ารอื่ น ใดที่บ ริ ษั ท จั ดการก าหนด ทั้ง นี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนเพิ่มเติมสามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
ชี้ชวน/ร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : www.phatraasset.com
email : customerservice@phatraasset.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Cross Investing Fund) ตามอั ตราส่ วนที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด ดั ง นั้ น บริษั ท จัด การ
จะจัดให้มีระบบงานที่ ป้ องกัน ธุรกรรมที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อัน อาจ
เกิด จากนโยบายการลงทุนที่ เปิ ดให้มีก ารลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ก ารบริห ารจัดการของ
บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกั น เพื่ อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน ของ
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ไ ด้ ที่
www.phatraasset.com
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์
ข้อมูลอื่น ๆ
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือ
ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ใ นสหรัฐอเมริก าและประเทศอื่น ที่บ ริษั ทจัดการกาหนด
เพิ่มเติ มในภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สิน ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บ ริษัทจัดการกาหนด
เพิ่ มเติ มในภายหลั ง บริ ษั ท จั ด การจึ ง ขอสงวนสิ ท ธิใ นการที่ จ ะไม่เ สนอขายหรื อ ระงั บ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
 ในกรณีที่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ถื อหน่วยลงทุน เกิ น กว่าร้อ ยละ 10 ของมู ลค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ
ของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์
ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
ตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
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กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถื อหน่วย และ/
หรือรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการท าความรู้ จั ก ตัว ตนของลู ก ค้ า (Know Your Client: KYC) ตามที่
กองทุน หลัก และ/หรือกองทุน ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ
และ/หรือหน่ วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เ ป็ นไปตามนโยบายการป้ องกัน การใช้
ธุรกรรมหลัก ทรัพย์เ ป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก าร
ก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้ อ มู ล อื่ น ตามที่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถื อหน่วยลงทุนให้ความยิ นยอมในการที่บริษัท จัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้น และ
เอกสารอื่น ใด และ/หรือตามที่บ ริ ษั ท จัดการร้องขอ ให้แก่ก องทุน หลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active management
risk)
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง
ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย
(Interest rate risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ (Credit risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ หรือปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมเสี่ยงสูง (High yield bond risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารหนี้ที่อยู่ต่ากว่าระดับที่น่าลงทุน
(Non-investment grade bond) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าว
จะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่น่าลงทุน
(Investment grade bond)
5. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรม
ทางเงิน เป็นต้น
6. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative risk)
การพิจ ารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้กองมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนี้
 ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกทิ ศ ทำงของสิ นทรั พ ย์ อ้ ำ งอิงไม่ ไ ด้ เ ป็ นไปตำมที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ ซึ่ ง อาจท าให้
ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจทาให้เกิดการขาดทุนบางส่วน
 ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อาจใช้ เ งิ น ลงทุ น ในจ านวนที่ น้ อ ยกว่ า การลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง (Underlying) โดยตรง ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์
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มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจทาให้ผู้ถือตราสารฯ มีกาไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูง
กว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง
 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร คือความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ได้ใ น
ระยะเวลา และ/หรือราคาที่เหมาะสม
8. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของ
ทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของ
กองทุน
9. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท
ผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุก ตัว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่ สั ญ ญา หรือ บุ คคลอื่ น ที่มี ภาระผู ก พัน ตามตราสารหรือ สัญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรือตราสารเที่ย บเท่าเงิน ฝากที่ผู้รับ ฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีก ารจัดอัน ดับความน่าเชื่อถื ออยู่ ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
14

อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
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