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หนังสือชี
อ ้ชวนสสวนสรุปขอมูลสํ
ล าคัญ

บริษัทหลักทรั
ก พยจัดการรกองทุน ภัทร จํากัด
มีดัชนีชี้วดการต
ดั
อตานคคอรรัปชั่นในรระดับ
: ไดรับการรรับรอง CACC

กองงทุนเปดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็
แ ท อโลเเคชั่น-Light
PHATRA STRATEGICC ASSET ALLLOCATION FUND-Light
PHATRA SG
G-AA Light
ร
(Mixxed Fund)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมมทีม่ ีนโยบายยเปดใหมีการรลงทุนในกอองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
(CCross Investting Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
า

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรววมนี้เหมาะะกับใคร?
คุณตองรระวังอะไรเปปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภทททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเเนียม
ผลการดําาเนินงาน
ขอมูลอื่นนๆ

กาารลงทุนในกอองทุนรวมไมใชการฝฝากเงิน
1

คุคณกําลังจะลงทุ
จ
นออะไร?
นโยบบายการลงงทุน

กองทุนมีนโโยบายที่จะนําเงินที่ไดจากกการระดมทุนนไปลงทุนในนตราสารทุน ตราสารกึ่งห นี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ//หรือเงิน
และ/หรือตางประเทศ
ฝาก ทั้งในประเทศ
ง
า
และ/หรือทรัพพยสินอื่น ที่กองทุ
อ น สามารรถลงทุนได โโดยกองทุนจะพิ
จ จารณาลลงทุนใน
หลักทรัรัพยแตละประะเภทในสัดสวนตั้งแตรอยละ
ย 0 ถึงรอยยละ 100 ขออง NAV ซงสั
ซึ่ ดสวนการรลงทุนขึ้นอยูยูกับการตัดสินใจของ
บริษัทจัดการและต ามความเหมมาะสมกับสภาวการณในนแตละขณะะ ในกรณีที่บริ
บ ษัท จัดการรมีการแตง ตั้งที
ง ่ปรึก ษากาารลงทุน
บริ ษั ท จั ด การจะพิ จจารณาลงทุ นในหลั
น
ก ทรัพย
พ ห รื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ภายยใต ก รอบกาารให คํ า แนะะนํ า ในด า นการลงทุ น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
บทวิเครราะห Asset Allocationn ที่ไดรับจากที
จ ่ปรึกษา การลงทุน ทัั้งนี้ กองทุนอาจพิ
อ จารณา ลงทุนในหลักทรั
ก พยหรือทรั
ท พยสิน
ที่เสนอขขายในตางปรระเทศ ไมเกินร
น อยละ 79 ของ
ข NAV
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว
ไ ซึ่งตราสารหหนี้ที่มีอันดับ ความนาเชื่อถือต่ํากวาทีสามารถลงทุ
่ส
นนได (Non – Investment Grade)
ตราสารรหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดัดบความนาเชื่อถือ (Unraated Secuurities) แลละตราสารทุนนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Unnlisted Secuurities) โดยรววมกันไมเกินรอยละ 15 ขออง NAV
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหน
ว า (Deriivatives) เพือลดความเสี
่อ
ยงทางด
่ย
านอั ัตราแลกเปลียนตามดุ
่
ลยพพินิจของ
บริษัทจััดการ และ/หหรืือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกการบริหารการลงทุน
กองทุนอาจจลงทุนในหนนวยลงทุนของกองทุนรวมมหรือกองทุนรวมอสั
น
งหาริมิ ทรัพย (กออง1) หรือทรัรัสตเพื่อการลลงทุนใน
อสังหาริริมทรัพย (REEITs) หรือกอองทุนรวมโครรงสรางพื้นฐา น (infra) ซึ่งอยูภายใตการจั
า ดการของงบริษัทจัดการร ในสัดสวนโโดยเฉลี่ย
รอบปบัญชีไมเกินรออยละ 100 ขออง NAV ยกเวนกรณีที่กองงทุนปลายทาางเปนกองทุนรวมอสั
น
งหา ริิ มทรัพย (กออง1) และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน (innfra) ลงทุนสูงสุดไดไมเกิน 1ใน 3 ของจจํานวนหนวยลงทุ
ย นของกอองทุนปลายททาง
บริษัทจัดกาาร ขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิพิจารณาลงทุทุนในกองทุนภายใตการจััดการเพียงกอองทุนเดียวทีที่มีนโยบายสออดคลอง
กับกองททุนนี้
ง ผลประกออบการสูงกวาาดัชนีชี้วัด ( Active
A
Management)
กองทุนมีกลยุทธการรลงทุนมุงหวังให
กองทุ น จะลลงทุ น โดยพิ จารณาจากป จ จั ย พื้ น ฐาานเป น สํ า คัญ ประกอบด ว ยคํ า แนะะนํ า จากที่ ปรกษาการลงท
รึ
ทุ น และ
ค ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรรม ภาวะบริริษัท รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ทีเกี
่ ่ยวของ เพืพื่ อใชในการตัตัดสินใจลงทุน โดยใช
การวิเคราะห
การวิเคราะหทั้งแบบบ Top-Down Approach และวิ
แ เคราะหหแบบ Bottom
m-Up Approach
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กองทุนรววมนี้เหมาาะกับใคร??
 กองงทุนนี้มีระดับ
บความเสี่ยงออยูในระดับ 5 (เสี่ยงปานกกลางคอนขางสู
ง ง) หากพิจารณาตามคําาแนะนําเรื่องการจั
ง ดสรรกการลงทุน

(Basic Asset AAllocation) จะเหมาะกั
จ
บผูลงทุนที่รับคความเสี่ยงไดตั้งแตระดับปานกลางค
ป
อนนขางสูง โดยผูลงทุนตองกการลงทุน
ระยะกลางถึงยาว และตองกาารกระจายเงินลงทุนไปลงงทุนในตราสาารที่หลากหลลายทั้งในประะเทศและตางประเทศ
ง
โดยยผูจัดการ
กองงทุนจะมีการปปรับเปลี่ยนสััดสวนการลงททุนตามความมเหมาะสม
 ผูลงทุ
ง นที่สามารถถรับความเสี่ยงจากการลงท
ย
ทุนในตราสารรที่หลากหลายยได เชน ตราสารทุน ตราสสารหนี้ ตราสาารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
(higgh yield bbond) ตราสสารทางเลือก (อสังหาริมททรัพย ทองคํา น้ํามัน เปนตตน) สัญญาซืซื้ อขายลวงหนนา โดยเปนความเสี่ยง
ทั้งการลงทุ
ก
นในปประเทศและตางประเทศศ โดยผูลงทุนนสามารถรับความผันผวนนของมูลคาหหนวยลงทุนได
ไ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว สําหรับบการลงทุนในนตางประเทศศ กองทุนจะปปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี
ร
่ยนนเปนไปตามดุลยพินิจของงผูจัดการ
กองงทุน ดังนั้นจึงยังมีความเสี่ยงอั
ย ตราแลกเเปลี่ยนเหลือออยู โดยผูลงทุนต
น องรับความมเสี่ยงของอัตตราแลกเปลี่ยนได

กองทุนรวมนี
ร ไ้ มเหมมาะกับใครร
 ผูลงทุนที่เนนการรไดรับผลตอบ
บแทนในจํานววนเงินที่แนนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

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

3

คุณตองระะวังอะไรเเปนพิเศษ
ษ?


คําเตื
า อนทีส่สํําคัญ
 เนื่องจากกอองทุนมีการลงทุนในตางประเทศบางสววน จึงมีความมเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี
ต
่ยยนเงินตราตางประเทศ เมื่อกองทุน











นําเงินบาททไปซื้อหลักทรัพยตางประะเทศ ทั้งนี้ กอองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว
ไ ซึ่งสัญญาซืซื้ อขายลวงหนา เพื่อเปนเครื
เ ่องมือ
ปองกันควาามเสี่ยงดังกลลาวตามสภาววการณตลาดหรือเมื่อบริษัษทั จัดการเห็นสมควร โดยกกองทุนอาจปปองกันความเเสี่ยงตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกกองทุนรวม ผูลงทุนจึงอาาจมีความเสีสี่ยงจากอัตราาแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันคววามเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุ ลยพินิจของงผูจัดการกองงทุนรวมในกการพิจารณาาวาจะปองกัันความเสี่ยงงหรือไม ดังนัน้้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเสี่ยงจจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู ซึ่งอาจทําใหผผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจาากอัตราแลก เปลี่ยนหรือไดดรับเงินคืนต่ํากวาเงิน
ลงทุนเริ่มแรรกได อีกทั้งการทํ
ก าธุรกรรรมปองกันคว ามเสี่ยงอาจมีมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแแทนของกองทุนโดยรวมลลดลงจาก
ตนทุนที่เพิม่มขึ้นได
เนื่องจากกอองทุนมีการลงทุนในตางประเทศบางสววน จึงมีความมเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลลงทางดานเศรรษฐกิจ การเมืมือง และ
สัง คมของปประเทศที่ ก องทุ
อ นไปลงทุทุน รวมถึง คววามเสี่ย งที่ ทางการของตตา งประเทศออาจออกมาตตรการในภา วะที่เ กิ ด
วิกฤตการณ
ณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไม
ไ สามารถนํนาเงินกลับเขามาในประเท
า
ทศ ซึ่งอาจสงงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงิ
น นตาม
ระยะเวลาทีที่กําหนด
กองทุนอาจจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื
ญ ้อขายลววงหนา และ//หรือ ตราสารรที่มีสัญญาซืซื้ อขายลวงหนาแฝง กองททุนอาจมี
ความเสี่ยงมากวากองททุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพพยอางอิงโดยยตรง เนื่องจากใชเงินลงททุนในจํานวนนที่นอยกวาจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกกวาการลงทุนในหลั
น
กทรัพยยอางอิงโดยตตรง
กองทุนอาจจลงทุนในหรือมี
อ ไวซึ่งสัญญาซื
ญ ้อขายลววงหนา เพื่อเพิพิ่มประสิทธิภาพในการบ
ภ
ริิ หารการลงททุน และ/หรือแสวงหา
อ
ผลประโยชนตอบแทน (Efficient Poortfolio Mannagement) โดยพิ
โ จารณาจากสภาวะตตลาดในขณะะนั้น กฎขอบังคั
ง บ และ
ใ กองทุนมีคววามเสี่ยงมากกกวากองทุนรวมอื
น ่น จึงเหหมาะสมกับผูลงทุนที่ความมเสี่ยงได
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดัดงนั้น จึงทําให
ง นควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเขาใจในควาามเสี่ยงของสัสัญญาซื้อขายยลวงหนา ผูลงทุ
ล นควร
สูงกวาผูลงททุนทั่วไป ผูลงทุ
พิจารณาคววามเหมาะสมมของการลงททุน โดยคํานึงถึงประสบกาารณการลงทุน วัตถุประสงงคการลงทุน และฐานะการเงินของ
ผูลงทุนเอง
ญ ้อขายลววงหนาเพื่อกาารลดความเสี่ยงโดยสินคคาหรือตัวแปปรของสัญญาซื้อขาย
ในกรณีที่ก องทุนรวมลงงทุนในสัญญาซื
ิน ่ตองการลลดความเสี่ยง บริษัทจัดกาารจะใชขอมูลลในอดีตในกาารคํานวณคาสั
า มบูรณ
ลวงหนานั้นนไมใชสิ่งเดียวกับทรัพยสนที
ของคาสัมปประสิทธิ์สหสััมพันธ (absoolute correlation coefficient) กองททุนรวมจึงมีคความเสี่ยง หาากสินคาหรือตัวแปรที่
สัญญาซื้อขขายลวงหนาออางอิง (undeerlying) แลละทรัพยสินทีต่ องการลดคความเสี่ยงเคลืลื่อนไหวในทิศทางที่ไมเปนไปตาม
ขอมูลในอดีดีต ซึ่งอาจสงผลใหการเขาทํ
า าสัญญาซือ้อขายลวงหนาไม
า สามารถลลดความเสี่ยงงไดอยางเต็มประสิทธิภาพพ
กองทุ น มี กการบริ ห ารเชิชิ ง รุ ก จึ ง มี ความเสี
ว
่ ย งจา กการลงทุ น แบบมุ ง หวั งให ผ ลประกกอบการสู ง กว า ดั ช นี ชี้ วั ด (Active
management risk) คววามเสี่ยงจากกการที่การตัดดสินใจลงทุน การวิเคราะหหหลักทรัพย หหรือกลยุทธการลงทุ
ก
นของงผูจัดการ
กองทุนทีอาาจทําใหผลตออบแทนของกกองทุนไมเปนนไปอยางที่คาดหวั
า งหรือไมสามารถสรางงผลตอบแทนนที่สูงกวาดัชนีนชี้วัดได
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 กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดสวนรวมกันไมเกิน 15% ของ
NAV ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และ ความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น

 กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการได (Cross Investing Fund)
ตามอั ต ราส ว นที่ บ รั ท จั ด การกํ า หนด ดั ง นั้ น บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให มี ร ะบบงานที่ ป อ งกั น ธุ ร กรรมที่ อ าจก อ ให เ กิ ด
ความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน
ทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผูถือหนวยสามารถสอบถามขอมูลไดที่ www.phatraasset.com

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคาเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งกอนตัดสินใจลงทุน
 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทจัดการกองทุนและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
 เวน แตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปน อยา งอื่น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไมรับเปดบัญชีกองทุน เพื่อเปน ลูก คา
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแตวันทําการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยการไมรับเปด
บัญชีกองทุนขางตน ในหนังสือชี้ชวน หรือผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สํานักงานผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ไดเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัท
จัดการกอนหนาวันที่บริษัทจัดการไมรับเปดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการไดตามปกติ
สําหรับผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
 ผลตอบแทนและผลการดําเนินงานจากการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกตางกับการซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอยางเดียว เนื่องจากการคิดคาใชจายและคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกําหนด
 ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได
โดยติดตอบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนอาจมีขอกําหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนจะไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกาศกําหนด หรือที่เห็นชอบใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
โดยมีวิธีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวย
ลงทุน
 โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
5

แผผนภาพแสสดงตําแหหนงความเสี่ยงของกองทุนรววม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเเสี่ยงจากควาามผันผวนของมูลคาหนนวยลงทุน (M
Market Risk))
ความผันั ผวนของผลการ
ดําเนินงาน
ง (SD)

สูง

ต่ํา
 5%

5-10%

10-15%

15-25%
%

>25%

ล นในผูออกรายใดรา
อ
ยหนึง่ (Highh Issuer Conncentration rrisk)
ความเเสี่ยงจากการรกระจุกตัวลงทุ
การกระะจุกตัว
ในผูออกกตราสารรวม

สูง

ต่ํา
 10%
%

100-20%

20-50%

50-80%
%

 80%

R Risk)
ความเสีสี่ยงจากการรเปลีย่ นแปลงงของอัตราแแลกเปลีย่ น (Exchange Rate
สูสง

ต่ํา

การปองกันความเสี่ยยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั
บ ้งหมด

บางสวน

ดุลยพินจิ

ไมปปอ งกัน

*คุณสาามารถดูขอมูลลเพิ่มเติมไดที่ www.phatraaasset.com
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คคาธรรมเนีนียม
*คาธรรมเนียมมมีผลกระทบตอผลตอบบแทนที่คุณ
ณจะไดรับ ดังนั
ง ้น คุณควรพิจารณากการเรียกเก็บค
บ าธรรมเนียม
ดังกล
ง าวกอนกการลงทุน*
ธ
ยมทีที่เรียกเก็บบจากกองทุนรวม (% ตอปของ NNAV)
คาธรรมเนี
สูงสุดไมเกิน 5.7070

6.0000
5.0000
4.0000
3.0000

สูงสุดไมเกิน 2.6750
สูงสุดไมเกิน 2.39900

2.0000
1.0000

0.9416

0.8025

สูงสุดไมเกิน 0.5350
สูงสุดไมเกิน 0.1070
0.03221

0.0000
การจัดดการ

ผูดแลผลประโยชน
ู
น

0.1070

นายทะเบียน

คาใชจายอื่น

รวมคาใช
ใ จาย

*คาธรรมเนียมกการจัดการขางต
า น รวมคาธรรมเนี
ธ
ยมทีป่ปรึกษาการลงงทุนแลว

คาธรรรมเนียมทีที่เรียกเก็บจจากผูถือหนนวย (% ขอองมูลคาซื้ออขาย)
รรายการ
สูงสุดไม
ไ เกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนี
า
ยมกาารขาย (Fronnt-end Fee)
ไมเกิน 2.14
0.2675
คาธรรมเนี
า
ยมกาารรับซื้อคืน (Back-end Fee)
F
ไมเกิน 2.14
ปจจุ
จ บันยกเวน
คาธรรมเนี
า
ยมกาารสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณี
ก เปนกองทุนปลายทางง (Switchingg In)
ไมเกิน 2.14
0.2675
- กรณี
ก เปนกองทุนตนทาง (SSwitching Out)
ไมเกิน 2.14
ปจจุ
จ บันยกเวน
คาธรรมเนี
า
ยมกาารโอนหนวย
50 บาท ตอ 1 รายการ
50 บาาท ตอ 1 รายกการ
หมมายเหตุ : 1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษี
ว
มูลลคาเพิ่ม ภาษีษีธุรกิจเฉพาะหหรือภาษีอื่นใใดแลว
2. ในกรณีทีท่กี องทุนลงทุนในหน
น วยลงททุนของกองทุนรวมภายใต
น
การจัดการของงบริษัทจัดการร กองทุนตนทาง
เ ยี กเก็บคาธรรรมเนียมการรจัดการ (mannagement feee) คาธรรมเน
เนียมการขายย (front end
แลละกองทุนปลาายทางจะไมเรี
feee) และคาธรรรมเนียมรับซือคื
อ้ น (back end
e fee) ซ้ําซอนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิ
ด
ดคาธรรมเนียมมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุ
ะ มไมเทากั น โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบบผานทางเว็บไซต
บ ของบริษัษทั จัดการ และะ/หรือ ปดปรระกาศที่สานักงานของบริ
ก
ษษัั ทจัดการ
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ผ
ผลการดํ
าเนินงานในอดีต
 ดัชนีชชีี้วัด (Benchmark) คือ
อัตราผลตอบแทนเฉฉลี่ยแบบถวงนน้าํ หนักระหววางอัตราผลตตอบแทนของ
1. ดัชนีผลตอบแทนนรวมตลาดหหลักทรัพย (SEET TRI) ในสััดสวน
2. ดัชนนี MSCI AC World NETRR USD Indexx ในสกุลเงินดอลลาร
น
สหรัรัฐ ปรับดวยอัอัตราแลกเปลีลี่ยนเพื่อ
คํานวณ
ณผลตอบแททนเปนสกุลบาาท ณ วันที่คาํานวณผลตอบบแทน ในสัดสสวน
3. ดัชนนีพันธบัตรรัฐบาล
ฐ Mark-tto-Market อาายุนอยกวาเททากับ 10 ป ของสมาคมต
ข
ตลาดตราสารรหนี้ไทย
ในสัดสสวน
4. ดััชนีตราสารหหนี้ภาคเอกชนน Mark-to-M
Market ที่มีอัอันดับความนนาเชื่อถือของ ผูออกตราสาารอยูใน
ระดับ BBB+ ขึ้นไปป อายุ 1 - 3 ป สัดสวน
5. ดัชนี Bloomberrg Barclays Global Agggregate Totaal Return Index Value HHedged USSD ปรับ
ง นความเสียงอั
่ย ตราแลก เปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตออบแทนเปนสสกุลเงินบาท ณ วันที่
ดวยตนทุนการปองกั
ลงทุน ในสัดสวน
6. ดัชนี Bloomberrg Barclays Global Higgh Yield Totaal Return Index Value HHedged USSD ปรับ
ง นความเสียงอั
่ย ตราแลก เปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตออบแทนเปนสสกุลเงินบาท ณ วันที่
ดวยตนทุนการปองกั
ลงทุน ในสัดสวน
แ
สตเพือ่ การลงทุ นในอสังหาริมทรัพย
7. ดัชนีผลตอบแทนนรวมของกองงทุนรวมอสังหหาริมทรัพยและกองทรั
(PF & REIT Total Return Indeex) ในสัดสวน
8. ดัชนี FTSE ST Real Estatee Investmennt Trusts ในนสกุลเงินดอลลลารสิงคโปรร โดยปรับเปปนอัตรา
ผลตออบแทนทุกปรระเภทจากกาารลงทุนในหลลักทรัพย (Tootal returnn) โดยใชขข อมูลจากฐานนขอมูล
Bloom
mberg
ห อแหลงขอมู
หรื
อ ลอื่นที่มีคววามนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับ และปรับดวยอัตรา
แลกเปปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบ
น
แทนเปนสกุลลบาท ณ วันที่คํานวณผลตตอบแทน ในสสัดสวน
9. ดัชนี The ICE BofA
B Merrill Lynch Com
mmodity indeex eXtra 03 Total Returrn Index ในสสกุลเงิน
ดอลลลารสหรัฐ ปรัรับดว ยอัตราแลกเปลี่ย นนเพื่อคํา นวณ
ณผลตอบแทนนเปน สกุลบาาท ณ วัน ที่คํคํา นวณ
ผลตอบแทน ในสัดส
ด วน
ด
สหรััฐ ปรับดวยอั ัตราแลกเปลีลี่ยนเพื่อ
10. ดััชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร
คํานวณ
ณผลตอบแททนเปนสกุลบาาท ณ วันที่คาํานวณผลตอบบแทน ในสัดสสวน
11. คาาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี
ต
้ยเงินฝากประจจํา 3 เดือนเฉฉลี่ยประเภทบบุคคลธรรมดดาวงเงิน 1 ลานบาท
ของธนนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกกสิกรไทย, แลละธนาคารไทยพาณิชย ในนสัดสวน

รอยละ
ย 12
รอยละ
ย 12
รอยละ
ย 8.5
รอยละ
ย 8.5
รอยละ
ย 17

รอยละ
ย 17

รอยละ
ย 3.5
ย 3.5
รอยละ

ย 2
รอยละ

รอยละ
ย 1
รอยละ
ย 15

 ประเภภทกองทุนรวมเพือ่ ใชชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
น ณ จุดขายย คือ
Conseervative Allocation
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูด แู ลผลประโยยชน
ทีปรึ
ป่ กษาการลงงทุน

วันที
น ่จดทะเบียนนกองทุน
อายุโครงการ
ซือและขายคื
อ้
นหหนวยลงทุน

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
ภายใน 3 วันทําการนับบแตวนั สิ้นสุด IPO หรือกรณ
ณีที่ปด IPO กกอนกําหนด
ไมกําหนดด
วันทําการรซื้อ
ชวงเสนออขายหนวยลลงทุนครั้งแรรก (IPO) วันที
น ่ 4 – 8 มีนาาคม 2562 เวลลา 8:30 – 16::30 น.
มูลคาขั้นต่ตําของการซื้ออครั้งแรก : 1,000 บาท
- กรณีซอหน
ื้อ วยลงทุนดดวยเช็ค บริษัษทั จัดการตองสามารถเรี
ง
ยกกเก็บเปนเงินสดได
น
ภายในน
วัน IPO วันสุดทาย
แ บสับเปลีลี่ยนหนวยจาาก กองทุน PHATRA
P
(วันสุดทายของการ IPPO : รับเงินสด เงินโอน และรั
MP และกกองทุน PHAATRA PLUS ไดภายในเววลาของกองททุนตนทาง เวนแตบริษัทจััดการจะ
อนุญาตเปปนอยางอื่น)
ในชวงภายหลังเสนอขาายหนวยลงทุทุนครั้งแรก : ตัต้งแตวันที่ 222 มีนาคม 25662 เปนตนไปป
: ทุกวันทํ
น าการ เวลาา 8:30 – 15:330 น.
วันทําการรซื้อ
มูลคาขั้นต่ตําของการซื้ออครั้งแรก
: 1,0000 บาท
มูลคาขั้นต่ตําของการซื้ออครั้งถัดไป
: 1,0000 บาท
วันทําการขายคืน
: ตั้งแตวันที่ 22 มีนาาคม 2562 เปปนตนไป
น าการซื้อขาาย เวลา 8:300 - 15:30 น.
ทุกวันทํ
มูลคาขั้นต่ตํําของการขาายคืน
: ไมกําหนด
ห
ยอดคงเหลืลือขั้นต่ํา
: 100 บาท/
บ 10 หนววย
ระยะเวลาาการรับเงินคาาขายคืน
: ภายใใน T+4 เฉพ าะบั ญ ชี รั บเงิ
เ น ค า ขายคื นหน ว ย
ลงทุนของ
ข ธ.เกียรตินนาคิน, ธ.ไทยยพาณิชย, ธ.กรุงเทพ,
ธ.กสิกรไทย,
ร ธ.กรุงศศรีอยุธยา, ธ.ททหารไทย, ธ. ธนชาต
, ธ.กรุ
ธ งไทย แลละนําฝากเช็ช็ค T+5สําหรัรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนืนือจากที่ระบุขขางตน (รายละเอียด
อาจมีการเปลี
ก
่ยนแปปลง))
T= วันทํารายการ
า
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสิสนิ รายวันไดทีท่ี www.phattraasset.com
m หรือ หนังสือพิมพ
ASTV ผูจัดการรายวัน
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหนาที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน
ผูจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุราช เซที, CFA
ผูจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA
ผูจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณริสา ศิริวัฒน, CFA
ผูจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ
ผูจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทร: 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: 0-2846-8649
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2646-9650
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด โทร: 0-2697-3800, 0-2697-3878
 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1718
 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
 บริษทั หลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2659-3456
 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2638-5000, 0-2287-6000
 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
 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2648-1111
 บริษัท หลักทรัพยหยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด โทร: 0-2009-8888
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร: 0-2618-1111
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ติดตอสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวน/รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

ขอมูลอื่น ๆ

และ/หรื อผูสนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน หนว ยลงทุน ที่บริษัท จั ดการแตง ตั้ง รวมถึง ชอ ง
ทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด เชน บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส อาทิ ชองการ
บริการทางอินเตอรเน็ต เปนตน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมรับเปดบัญชีกองทุน เพื่อเปนลูกคาในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม
ตั้งแตวันทําการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยการไมรับเปดบัญชีกองทุน
ขา งต น ในหนัง สื อ ชี้ ช วน หรื อผ า นเว็ บ ไซตข องบริ ษั ท จั ด การ หรื อติ ด ประกาศที่สํ า นั ก งาน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนที่ไดเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัทจัดการกอนหนาวันที่บริษัทจัดการไมรับเปดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการไดตามปกติ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ที่อยู : ชัน้ 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 ไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อื่นที่ไดรับการแตงตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
ได (Cross Investing Fund) ตามอัตราสวนที่บริษัทจัดการกําหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัด
ใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของบริษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุน
รวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยขน ไ ด ที่
www.phatraasset.com
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น
ที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่ง
จัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดสวนอื่นที่จะมีการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตางประเทศ และ/หรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหนวยงานที่มีอํานาจประกาศกําหนด ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนตกลงและ
11

ยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถเปดเผยขอมูลของผูถือหนวยลงทุนใหแกกองทุนหลัก และ/
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
เปนไปตามนโยบายการปองกันการใชธุรกรรมหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML) ตามขอกําหนดของกองทุนหลัก
4. ข อ มู ล อื่ น ตามที่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต า งประเทศ และ/หรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับกองทุนหลักหรือคูสัญญาของกองทุนหรือคูสัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจรองขอ
โดยที่ผูถือหนวยลงทุน ใหความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนําสงขอมูลขางตนและ
เอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการรองขอ ใหแกกองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ตางประเทศ และ/หรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนตางประเทศหรือคูสัญญาตางประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถือหนวย
ลงทุนสละสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย หรือคาใชจาย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management
risk)
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะหหลักทรัพย หรือกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนอาจ
ทําใหผลตอบแทนของกองทุนไมเปนไปอยางที่คาดหวังหรือไมสามารถสรางผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีชี้วัดได
2. ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง
ผลการดําเนินงานของผูออกตราสาร หรือการคาดการณของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย
(Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดที่สงผลใหราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก ตราสารหนี้ที่อยูต่ํากวาระดับที่นาลงทุน
(Non-investment grade bond) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาว
จะมีความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด และดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับที่นาลงทุน
(Investment grade bond)
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหรือคูสัญญา (Credit risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันตราสารหรือคูสัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความ
นาเชื่อถือ หรือปฏิเสธการชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือชําระไมครบตามจํานวนที่สัญญาไว
5. ความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงขอจํากัดทางดานกฎหมาย การทําธุรกรรม
ทางเงิน เปนตน
6. ความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยูในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรืออาจไมไดราคาตามที่ตองการ
7. ความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative risk)
การพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Note) อาจสงผลใหกองมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 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) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา
อาจใช เงิน ลงทุนในจํ านวนที่นอยกวาการลงทุนในสินทรัพย อางอิง (Underlying)
โดยตรง ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอาจมีอัตราการแกวงตัวเปนเปอรเซ็นต
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มากกวาราคาสินทรัพยอางอิง (Underlying) และอาจทําใหผูถือตราสารฯมีกําไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูง
กวาการลงทุนในสินทรัพยอางอิง (Underlying) โดยตรง
 ความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสาร คือความเสี่ยงที่กองทุนไมสามารถขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ไดใน
ระยะเวลาและ/หรือราคาที่เหมาะสม
8. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการของ
ทางการในตางประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ เปนตน ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการนําเงินกลับ
ของกองทุน
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท
ผันผวน หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

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
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ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนอาจปองกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความ
เสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
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