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กองทุนเป
ปดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ
PHATRA MONEY
Y POSITIV
VE FUND
Anti-corruptio
on Progress Indicaator : ไดรับการรับรอง
ร CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมตลลาดเงิน
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลลงทุน (AIMC) : Money Market Goverrnment
วัตถุประสงคของกกองทุน
เพื่อตอบสนองความมตองการของผูถือหนววยลงทุนที่ตองการการลลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และมีสภาพคลองสูง ลงงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ความมั่นคงสูง เพือสร
่อ างผลตอบแทนที่ดีแลละแนนอนจากการลงทุนในตราสารหนี
น
้ภาครัฐระะยะสั้นที่จะครบกําหนดชําาระไมเกิน 397 วัน
นับแตวันที่ลงทุน หรือวันที่เขาทําสัญญา หหรือเงินฝาก
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบบััญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิสนิ สุทธิของกองทุนในตรราสารหนี้ภาครัฐหรือ
หนวยงานภาครัฐ หรื
ห อรัฐวิสาหกิจเปนผูอออก ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน และ/หรือในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่ น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอกฎหมายหรื
อ
อหลักเกณ
ณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุ
น
นในเงินฝาก หหรือตั๋วสัญญาใชเงินหรืรอบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทําธุรกรรมการซื้ออโดยมีสัญญาขายคืน (R
Reverse Repo) หรือธุ
อ รกรรมการขายโดยมีมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการใหยืมหลั
ห กทรัพย โดยหลักทรัพพยที่ใหยืมเปนตราสารหหนี้ โดยเปนไปตามหลักเกกณฑที่สํานักงานคณะก รรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที
ใ
่มีลักษณะขอองสัญญาซื้อขายลวงหนนาแฝง และสัญญาซื้อขายลวงหนา
อนึ่ง ตราสาร/ทรัพย
พ สินดังกลาวขางตน จจะมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื
ท
อเมื่อไดเห็น หรื
ห อจะครบกําหนดชําระไะไมเกิน 397 วันนับแต
วันที่ลงทุน หรือเขาทําสัญญา โดยอยูในอันนดับความนาเชื่อถือตามมที่สํานักงานคณะกรรมกการ ก.ล.ต. กําหนด ยกกเวนธุรกรรมการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืน (R
Reverse Repo) สามมารถทําธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกวา 397
7 วันได โดยกองทุนจะ
ดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (portfoolio duration) ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน

: PHAT
TRA MP
FFund Fact Sheet ขขอมูล ณ วันที่ 30 เมมษายน 2562

ประเภทผลิตภั
ต ณฑ : ผลิตภัณฑ ที่ไมมีความซับซอน (plain product))
ลักษณะโครรงการ : กองทุนรวมมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

สัดสวนการลงทุน (% NAV)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน

9,4055.27 ลานบาท
11.99980 บาท

นโยบายการจายเงิงินปนผล
ไมมีนโยบายการจายเงิ
ย นปนผล
พันธบัตตร,ตั๋วเงินคลัง 101.01
1%
กองทุนรวมเหมาะกกับผูลงทุนประเภทใด
o กองทุนนี้มีระดับความเสี
บ
่ยงอยูในระดับ 1 (เสี่ยงต่ํา) หากพิจารรณาตามคําแนะนําเรื่องกการจัดสรรการลงทุน (BBasic Asset
Allocation) จะเหมาะกั
จ
บผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดตั้งแตระดัับต่ํา โดยผูลงทุนตองกการกระจายเงินลงทุนไปลลงทุนในกองทุนที่เนน
ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐฐ/หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
o ผูลงทุนที่ตองกการสภาพคลองสูง โดยผผูลงทุนควรลงทุนในระยยะเวลาเทาใดนั้น จึงขึ้นอยู
อ กับความตองการของงผูลงทุน โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคการลงทุ
า
น เปาหมายการลลงทุน ความตองการใชเงิงนในอนาคต หรืออื่นๆ เปนตน
อายุโครงการ

: ไมกําหนด

จํานวนเงินทุนของโโครงการ

: 16,000 ลานบาท

วันที่จดทะเบียนกอองทุน

: 10 กันยายน 2551

บริษัทจัดการและนนายทะเบียน

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุ
ก
น ภัทร จํากัด

ผูดูแลผลประโยชนน

: ธนาคารสแตนดารดชาร
ช เตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี
แ
่ยงในการลงงทุนของกองทุน

ปจจัยความเสี่ยงทีสํ่ าคัญ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสาร (LLiquidity Risk), ความมสามารถในการชําระหนีนี้ของผูออกตราสาร (Crredit Risk), การผัน
ผวนของราคาตราสสาร (Market Risk), คความเสี่ยงจากธุรกิจของงผูออกตราสาร (Businness Risk))
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.phatraasset.com

คําเตือน
 การลงทุนมีควาามเสี่ยง ผูลงทุนควรทําคความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสิ นใจลงทุน
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดํ
ง
าเนินงานในอนนาคต
 การลงทุนในกอองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงิ นลงทุนคืนจาก
กองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจํานวนไดด
ตือนที่สําคัญอื่นไดในหนันังสือชี้ชวนสวนขอมูลกอองทุนรวม
 โปรดศึกษาคําเตื

เงินฝากก,บัตรเงินฝาก 9.32%
%
สินทรัพยยและหนี้สินอื่น -10.33%

ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก บัตรเงิงินฝาก ที่มีมูลคาการลงทุน
สูงสุด 5 อันดับแรก
บ

ภาครัฐ/
ความ
ภาคเอกชน นาเชื่อถือ

%
NAV

1 พันธบัตรธนาค
คารแหงประเทศไทย (CBB19725B)

ภาครัฐ

8.70

2 พันธบัตรธนาค
คารแหงประเทศไทย (CBB19606A)

ภาครัฐ

5.71

3 พันธบัตรธนาค
คารแหงประเทศไทย (CBB19704B)

ภาครัฐ

5.30

4 พันธบัตรธนาค
คารแหงประเทศไทย (CBB19711B)

ภาครัฐ

4.96

5 พันธบัตรธนาค
คารแหงประเทศไทย (CBB19627B)

ภาครัฐ

4.90
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กําหนดการซื้อ-ขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหนวยลงทุน

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

คาธรรมเนียมการจัดการ

:

ไมเกิน 0.8025% ตอป (ปจจุบัน 0.16%)

มูลคาขั้นต่ําของการซื้อหนวยลงทุน

:

100 บาท

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

:

ไมเกิน 0.0856% ตอป (ปจจุบัน 0.02675%)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

:

ไมเกิน 0.107% ตอป (ปจจุบัน 0.01%)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บ รอยละ 0.199 ตอป (ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) (รวมVAT)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

:

ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน

:

ไมมี

มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําการรับซื้อคืน

:

ไมกําหนด

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

:

ไมมี

มูลคา/จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา

:

100 บาท / 10 หนวย

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

:

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
:
ไมมี
ภายใน T + 5 (ปจจุบันT + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน คาขายคืนหนวย
ลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
:
ไมมี
กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนําฝาก/นําสง
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
:
20 บาท ตอ 1 รายการ
เช็ค T+1 สําหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุขางตน
(ปจจุบัน 20 บาท ตอ 1 รายการ)
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
*มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

T = วันทํารายการ

ผลการดําเนินการในอดีต ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Money Market Government
25

Cumulative return (%)

20

Year to
PHATRA MP
เกณฑมาตรฐาน 1 (Benchmark 1)
เกณฑมาตรฐาน 2 (Benchmark 2)

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด13
ตัวชี้วัด24
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด12
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด22

15

10

5

3 เดือน

6 เดือน

1 ป2

3 ป2

5 ป2

10 ป2

ตั้งแตจัดตั้ง

0.35%

0.66%

1.23%

1.20%

1.41%

1.70%

กองทุน2
1.73%

0.53%

0.39%

0.76%

1.41%

1.36%

1.48%

1.81%

1.88%

0.37%

0.27%

0.52%

0.99%

0.96%

0.98%

1.17%

1.20%

0.06%

0.06%

0.06%

0.05%

0.05%

0.07%

0.09%

0.09%

0.07%

0.06%

0.08%

0.07%

0.06%

0.06%

0.09%

0.10%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.02%

Date
0.46%

ผลการดําเนินงานตามปปฏิทิน5 (%ตอป)
0

2552

2553

2554

2555

2556

2558

2559

2560

2561

กองทุนรวม

0.94%

1.01%

2.47%

2.82%

2.39%

2.14%

1.64%

1.25%

1.20%

1.11%

3

1.40%

1.24%

2.52%

2.90%

2.52%

1.98%

1.61%

1.35%

1.39%

1.28%

ตัวชี้วัด2
0.81% 0.78% 1.61% 1.91%
1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ความผันผวนของ
0.06% 0.05% 0.11% 0.12%
2. % ตอป
ผลการดําเนินงาน
3. ตัวชี้วัด1: 80%พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) + 20% จากเงินฝาก
ความผันผวนของ
0.09% 0.08% 0.13% 0.11%
3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย
ตัวชี้วัด1
4. ตัวชี้วัด2: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําป 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ
ความผันผวนของ
0.01% 0.00% 0.01% 0.00%
กสิกรไทย และไทยพาณิชย
5. การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูลงทุนอาจไมไดรับ
ตัวชี้วัด2
เงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจํานวนได
6. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันจัดตั้งกองทุนรวมไมครบ 1 ปปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทําการสุดทายของปปฏิทินแรก

1.65%

1.18%

0.97%

0.94%

0.94%

0.94%

0.10%

0.09%

0.08%

0.06%

0.05%

0.05%

0.10%

0.08%

0.07%

0.05%

0.05%

0.06%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ตัวชี้วัด1
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ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Peer Group Fund Performance)
AIMC Category

Money Market Government

5th Percentile

3M
0.35

6M
0.68

Return (%)
1Y
3Y
1.27
1.20

5Y
1.38

10Y
1.68

3M
0.05

6M
0.04

25th Percentile

0.34

0.65

1.19

1.12

1.31

1.57

0.05

0.05

0.04

50th Percentile

0.32

0.59

1.07

0.99

1.18

1.52

0.06

0.05

75th Percentile

0.30

0.57

1.02

0.97

1.11

1.47

0.06

0.06

95th Percentile

0.29

0.54

0.97

0.92

1.09

1.43

0.07

0.08

Peer Percentile

Standard Deviation (%)
1Y
3Y
0.04
0.04

5Y
0.08

10Y
0.18

0.04

0.08

0.20

0.05

0.05

0.09

0.20

0.05

0.05

0.10

0.20

0.07

0.06

0.11

0.21

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2.ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดําเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบงตามประเภทกองทุนรวมภายใตขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอรเซ็นตไทล
(Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน
-5th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอรเซ็นตไทล
-25th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอรเซ็นตไทล
-50th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอรเซ็นตไทล
-75th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอรเซ็นตไทล
-95th Percentile
แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอรเซ็นตไทล
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เมื่อผูลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตไทลตามตาราง จะทราบวากองทุนที่ลงทุนนั้นอยูในชวงที่เทาใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน, ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต, การลงทุนในกองทุนรวม
ตลาดเงินไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจํานวนได, โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
สถานที่ติดตอซื้อ – ขายหนวยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com
หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง
*CAC : โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ
PHATRA MONEY POSITIVE FUND
PHATRA MP
กองทุนรวมตรำสำรหนี้
กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้
ภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ส้านักงาน ก.ล.ต. ก้าหนด
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัด ตั้ง ขึ้น หรือ อาจท้า ธุร กรรมการซื้ อโดยมีสั ญ ญาขายคื น (Reverse Repo) หรื อธุ รกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส้านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก้าหนด
อนึ่ง ตราสาร/ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้า หนด โดยมี
ก้ าหนดช้า ระคื น เมื่ อทวงถามหรื อเมื่ อได้ เ ห็น หรือ จะครบก้ าหนดช้า ระไม่เ กิ น 397 วั น นั บ แต่วั น ที่ล งทุน หรื อเข้ าท้า สัญ ญา
ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถท้าธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า
397 วันได้ รวมทั้งกองทุนจะด้ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้้าหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?




กองทุนนีม้ ีระดับความเสี่ยงอยูใ่ นระดับ 1 (เสี่ยงต่า) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับต่า โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุน
ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ผู้ลงทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องสูง โดยผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใดนั้น จึงขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผู้ลงทุน โดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน เป้าหมายการลงทุน ความต้องการใช้เงินในอนาคต หรืออื่นๆ เป็นต้น



กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร


ผู้ลงทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย
่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนในกองทุน รวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ เงิน ลงทุนคืน
จากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงต่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท้าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
 ในกรณีที่ผู้ลงทุน ได้ รับ การจัด สรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุน รับ ทราบและยิ น ยอมเข้าผูก พัน ตามรายละเอีย ดโครงการกองทุน
ที่ได้รับอนุมัติจาก สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัท จัดการเพิ่มเติม ตั้ งแต่ วันท าการที่บ ริษัท จัดการกาหนด โดยบริษั ทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบั ญชีก องทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชี กองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวัน ที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 โปรดศึกษาค้าเตือนที่ส้าคัญอื่นได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
Credit rating ตาม
national credit rating

Gov.bond / AAA

AA, A

BBB

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ต่า
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่
1 ปี ถึง 3 ปี
ต่ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม

ต่า

ต่ากว่า BBB

unrated

สูง
3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
สูง

ต่า


5%

5-10%

10-15%

15-25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
ต่า
การกระจุกตัว
 10%
10-20%
20-50%
50-80%
ในผู้ออกตราสารรวม

>25%

สูง

>80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-2.74%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
9.56%

พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง
93.18%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

ควำม
น่ำเชื่อถือ

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19404B)
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19627B)
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19425B)
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19606A)
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19402A)

ภำครัฐ/
ภำคเอกชน

%
NAV

ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ

6.79
6.72
6.19
5.21
4.86

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com

น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ตรำสำรหนี้ในประเทศ (national rating)
GOV/AAA
AA

101.70
0.99

A

-

BBB

-

Non-investment grade/unrated

-
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
1.80
สูงสุดไม่เกิน, 1.5301

1.60

สูงสุดไม่เกิน, 1.5301

1.40
1.20
1.00

สูงสุดไม่เกิน, 0.8025

0.80
0.60
0.40
0.20

0.16

สูงสุดไม่เกิน, 0.0856 สูงสุดไม่เกิน, 0.107
0.02675

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.01
นายทะเบียน

0.19875

0.002
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ ล งทุ น สามารถดู ข้ อ มู ล ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมย้ อ น หลั ง 3 ปี ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล กองทุ น
www.phatraasset.com/fund

ได้ ที่

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซือขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการด้าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

1.25%
1.35%
0.94%

1.20%
1.39%
0.94%

1.11%
1.28%
0.94%

0.97%

2.16%
1.99%

1.64%
1.61%

2553

1.18%

2552

1.65%

1.01%
1.24%
0.78%

1.00%

0.94%
1.40%
0.81%

1.50%

1.61%

2.00%

2.38%
2.52%

2.50%

1.91%

2.47%
2.52%

3.00%

2.80%
2.88%

3.50%

2559

2560

2561

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด1
ตัวชี้วัด2

0.50%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้ จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้ งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด1: 80%พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) + 20% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
4. ตัวชี้วัด2: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และ
ไทยพาณิชย์
คาเตือน : การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ 0%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.07% ต่อปี
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Money Market

Government
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 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
Year to
Date
0.33%
0.39%
0.27%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
1.73%
1.88%
1.20%

0.33%
0.63%
1.18%
1.19%
1.42%
1.69%
กองทุนรวม
0.39%
0.72%
1.36%
1.35%
1.49%
1.80%
ตัวชี้วัด13
0.27%
0.66%
0.98%
0.95%
0.98%
1.17%
ตัวชี้วัด24
ความผันผวนของ
0.06%
0.06%
0.05%
0.05%
0.05%
0.07%
0.09%
0.09%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
0.06%
0.06%
0.08%
0.07%
0.06%
0.06%
0.09%
0.10%
ตัวชี้วัด12
ความผันผวนของ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.02%
ตัวชี้วัด22
หมายเหตุ
1. เอกสารการวั ดผลการดาเนิ น งานของกองทุ น รวมฉบั บ นี้ ได้ จั ดท าตามมาตรฐานการวั ดผลการดาเนิ น งานของกองทุ น รวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด 1: 80%พันธบั ตรที่มีอ ายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) + 20% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
4. ตัวชี้วัด2: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
ค าเตื อ น : การลงทุ น ในกองทุ น รวมตลาดเงิ น ไม่ ใ ช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ ยงของการลงทุ น โดยผู้ ลงทุ น อาจไม่ ไ ด้ รับ เงิ น ลงทุ น
คืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Money Market Government ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M
6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y
5th Percentile
0.34 0.65 1.22 1.18 1.39 1.67 0.04 0.04 0.04 0.03 0.08
25th Percentile 0.32 0.61 1.11 1.11 1.31 1.56 0.05 0.04 0.04 0.04 0.09
Money Market
50th Percentile 0.30 0.56 1.01 0.98 1.19 1.51 0.05 0.05 0.05 0.04 0.09
Government
75th Percentile 0.28 0.53 0.95 0.96 1.12 1.46 0.06 0.05 0.05 0.04 0.10
95th Percentile 0.27 0.51 0.91 0.91 1.09 1.43 0.07 0.08 0.07 0.06 0.12
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
AIMC Category

Peer Percentile
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10Y
0.19
0.20
0.20
0.21
0.21

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียนกองทุน

10 กันยายน 2551

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
100 บาท
100 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
0.00 บาท
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการ (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน
ค่ า ข า ย คื น ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อง ธ . เ กี ย ร ติ น าคิ น ,
ธ.ไทยพาณิ ช ย์ , ธ.กรุ ง เทพ, ธ.กสิ ก รไทย ,
ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย
และนาฝาก/น าส่งเช็ค T+1 สาหรับบั ญชีธนาคารอื่น
นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น (รายละเอี ย ดอาจมี
การเปลี่ยนแปลง))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 19 เมษายน 2561

คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 22 มกราคม 2560

คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

1.34 เท่า

ผู้สนับสนุนการขาย






หรือรับซื้อคืน

:
:
:
:
:
:
:

ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
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
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000
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 : 02-680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
โทรศัพท์ : 083-842-8337
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 1572
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)โทรศัพท์: 0-2626-7778
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่ บริษั ทจัด การจะอนุญ าตเป็ นอย่ างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่รับเปิ ดบั ญ ชี
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กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กั บบริษัท
จัด การก่ อนหน้ าวัน ที่บ ริษั ท จัด การไม่ รับ เปิ ด บั ญ ชี ก องทุน เพิ่ มเติ ม สามารถท าธุร กรรมกั บ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ
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
ผู้ล งทุ น สามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม และรับ หนั ง สือ ชี้ ช วนและโครงการและข้ อ ผูก พั น
ได้ ที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ภั ท ร จ ากั ด หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโย ชน์
ได้ที่ www.phatraasset.com
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ



ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกั บหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมื องสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติมีถิ่ นที่อยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็ นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุน ที่เ สนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ท จัดการกองทุน รวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสาร
ที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
2. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของ ผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) เนื่องมาจาก
ผู้ออกตราสาร มีฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้
ผู้ลงทุนไม่ได้รับชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่รำคำหรือผลตอบแทนของตรำสำรปรับตัวเพิ่มหรือลด (Market Risk) เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิ จ การเมือง ผลการด าเนิน งานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนัก ลงทุน รวมถึ งความเสี่ย งจาก
ความผัน ผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะ
มีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
4. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ย งจากความสามารถในการบริหารธุรกิ จของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจ ารณาจากอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนิน งานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้น กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่ อ
ดังต่อไปนี้
ระดับกำรลงทุน
TRIS
Fitch
Moody's
S&P
คำอธิบำย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่
AAA
AAA(tha)
Aaa
AAA
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
AA

AA(tha)

Aa

AA

อั น ดั บ เ ค ร ดิ ต ร อ ง ล ง ม า แ ล ะ ถื อ ว่ า
มี ค วามเสี่ ย งต่ ามาก ที่ จ ะไม่ ส ามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ย งต่าที่จ ะไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ ย งปานกลางที่ จ ะไม่ ส ามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ากว่าน่าลงทุน ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB

ต่ากว่า

ต่ากว่า ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้
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BBB(tha)

BBB

ตามกาหนด

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกั บปัจ จัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จการลงทุน ปั จจัย ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคา
ตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรือตราสารเที่ย บเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใ นอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุน เวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุ ทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า
ที่ ต่ ากว่ า ระหว่ า งผลรวมของมู ล ค่ า การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น กั บ ผลรวมของมู ล ค่ า การขายทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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