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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
มีดชันีชีว้ดัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในระดบั  
: ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม 
PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND  

PHATRA ACT FIXED FUND 
(หน่วยลงทุนชนิด F* : PHATRA  ACT FIXED-F) 

(*ส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร) 

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund)     
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุน 

กองทนุลงทนุในตราสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทัง้ลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลาย
อย่าง ตามท่ีก าหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีก้องทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ  
 
กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั ( Active Management) 

 กองทุนนีม้ีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า) หากพิจารณาตามค าแนะน าเร่ืองการจัดสรร 
การลงทุน (Basic Asset Allocation)  จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนท่ีรับความเสี่ยงได้ตัง้แต่ระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า  
โดยผู้ลงทนุสามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายเงินลงทนุไปลงทนุในตราสารหนี ้รวมถึงสามารถ
รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาท่ีสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน  และคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก และ
ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุ้นได้  

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวนัท่ี T+5 
(ปัจจบุนั T+2 เฉพาะบญัชีรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของ ธ.เกียรตินาคินภทัร, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, 
ธ.กรุงศรีอยธุยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย และน าฝากเช็ค T+2 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))  

  
กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 ผู้ลงทนุท่ีต้องการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพดสีภาพคลอ่งสงูและมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาต ่า 

เน่ืองจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วเชน่เดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี  ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 

 การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทนุนีม้ีการลงทนุในตา่งประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน กองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ   

 กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ/หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความ
เสี่ยงมากวา่กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสงู
กวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกวา่กองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสงูกว่า
การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้
ลงทนุทัว่ไป และควรลงทนุเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ 

 กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี ้Unrated  หรือ Non-Investment Grade ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมกนัไมเ่กินกวา่ร้อยละ 15 ของ NAV ดงันัน้อาจมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มากขึน้  

 กองทนุรวมนีไ้มไ่ด้ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุตลาดเงิน 

 กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคลอ่งต ่า จึงอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการหรือ
ในราคาท่ีเหมาะสม 

 เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุ เพ่ือเป็นลกูค้าในความดแูล
ของบริษัทจัดการเพ่ิมเติม ตัง้แต่วนัท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/
หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวนัท่ี
บริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติม สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั ง้หมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับค าสั่ง
ดงักลา่วได้ 

 
ส ำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุท่ี
ตนถือ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ ถือหน่วย

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุไมไ่ด้เป็นการแยกความเป็นนิติบคุคลของกองทนุ  กองทนุนีย้งัคงเป็นนิติบคุคลเดียวเท่านัน้  

 การแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด ไมไ่ด้ท าให้ความผกูพันรับผิด ( liability) ของกองทุนท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผกูพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สญัญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอ่ืน 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไมเ่ปิดให้บริการเพ่ิมเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดตา่ง ๆ จะเป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมการให้บริการแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนท่ีอาจมีความต้องการลงทุนท่ีแตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการ 
ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุภายในกองทนุ
นี ้ โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
โปรดศึกษำค ำเตือนท่ีส ำคัญอ่ืนได้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

 
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 

 
 
 
 



 

5 

 
ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรผดิช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม  
Credit rating ตาม  
national credit rating 
 
 
Credit rating ตาม    
international credit rating 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ี 
ลงทนุ 
 

ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจกุตัว (high concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
การลงทนุกระจกุตวั  
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 

หมายเหต:ุ กองทนุมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร ในสดัสว่น 30.73%  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

มากกว่า 5 ปี ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3ปี ถงึ 5 ปี 

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 

 10% 10 – 20% 20 -50%  80% 50 – 80% 

ต ่า สงู 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับควำมน่ำเชื่อถอืส่วนใหญ่ 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับควำมน่ำเชื่อถอืส่วนใหญ่ 

 
การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 
ควำมเส่ียงจำกกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

หมายเหต:ุ กองทนุ PHATRA ACT FIXED-F มีนโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

คณุสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.phatraasset.com 
 

ต ่า 

ไมป้่องกนั ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ 

สงู 

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

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 
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 % NAV 

 
 

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก 
ชื่อทรัพย์สิน ภำครัฐ/

ภำคเอกชน 
ควำม

น่ำเชื่อถือ 
% 

NAV 
1 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB22DA) ภาครัฐ  5.31 
2 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB226A) ภาครัฐ  4.89 
3 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT229A) ภาครัฐ  4.72 
4 พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ท่ี 4 (LB21DA) ภาครัฐ  4.08 
5 EURO MTN BY KASIKORNBANK PCL HK (KBANK23712) เอกชน AA+(tha) 3.64 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.phatraasset.com  
 

น ำ้หนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
    

 

สนิทรัพย์และหนีส้นิอ่ืน,  
-0.17% 

สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า, 0.20% 

ตัว๋แลกเงิน, 1.11% 

Callable/Puttable 
Bonds, 1.82% 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้, 
9.32% 

เงินฝาก,บตัรเงินฝาก , 
19.81% 

พนัธบตัร,ตัว๋เงินคลงั, 
29.76% 

หุ้นกู้ , 38.15% 

32.72% 

10.84% 

21.86% 

9.80% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตรำสำรหนีใ้นประเทศ (national rating) 

0.00% 

3.64% 

19.73% 

0.00% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ (international rating) 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

http://www.phatraasset.com/
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

 
 

อตัราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอตัราที่เรียกเก็บจริงสิน้รอบปีบญัชีล่าสดุ  
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุได้ที่ 
www.phatraasset.com/fund    

 
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื (Back-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee)   
-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In)      ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
-  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (Switching Out) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
หมายเหต ุ: 1. ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 2. บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ  
     ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจดัการ 

ปัจจุบนัยกเว้น 0.0407 0.0100 0.0060 0.0566 

สงูสดุไม่เกิน 1.6050 

สงูสดุไม่เกิน 0.0856 
สงูสดุไม่เกิน 0.5350 

สงูสดุไม่เกิน 3.4026 สงูสดุไม่เกิน 3.4026 

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

ค่ำธรรมเนียม 
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ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทนิ 
ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลงัตามปีปฎิทิน1,2 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
หมายเหต ุ
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
    ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
2. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วันจัดตัง้กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตัง้แต่จัดตัง้ 
    กองทนุรวมจนถงึวนัท าการสดุท้ายของปีปฏิทินแรก 
3. ตวัชีว้ดั:  

 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 40 

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
 

 

 กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -1.79% 

 

 ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 1.13% ต่อปี 

 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ   

 Mid Term General Bond 

3.6
0%

 
1.7

2%
 

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนุรวม 

ตวัชีว้ดั 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ1 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
กองทุน2,4 

กองทนุรวม  0.32% -0.27% 0.32% 2.44% N/A N/A N/A 2.97% 
ตวัชีว้ดั3 1.00% 0.38% 1.00% 2.01% N/A N/A N/A 2.06% 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

1.56% 0.81% 1.56% 1.26% N/A N/A N/A 1.13% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

0.74% 0.46% 0.74% 0.52% N/A N/A N/A 0.46% 

หมายเหตุ 
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม  
    บริษัทจดัการลงทนุ 
2. % ต่อปี 
3. ตวัชีว้ดั:  

 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ร้อยละ 40 
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
  

4.เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิด F  ตัง้แต่วนัที่ 6 มีนาคม 2562 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุม่ Mid Term General Bond  ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Mid Term General 
Bond 

5th Percentile 0.68 0.88 2.91 2.27 2.28 2.75 0.47 0.74 0.59 0.46 0.45 0.53 
25th Percentile 0.26 0.69 2.38 2.05 1.95 2.49 0.60 1.07 0.82 0.63 0.58 0.63 
50th Percentile -0.12 0.43 2.00 1.79 1.85 2.24 0.78 1.25 1.00 0.81 0.74 0.71 
75th Percentile -0.38 0.08 1.59 1.58 1.61 2.04 1.03 1.67 1.28 0.95 0.90 0.84 
95th Percentile -1.17 -0.95 0.73 1.13 1.37 1.69 3.35 2.16 1.61 1.24 1.06 1.83 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลฉบบัเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทนุที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ โดย
กองทนุที่จะถกูเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทนุประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น  
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีนัน้มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
เมื่อผู้ลงทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุที่ลงทนุ สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทนุที่ลงทนุนัน้
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

*คณุสามารถดขู้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 7 ตลุาคม 2558 (เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิด F  ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2562) 
อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้   : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : ไมก่ าหนด  
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด 

 วนัท าการขายคืน     : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน    : ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า     : ไมก่ าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ปัจจบุนั T+2 เฉพาะบญัชีรับเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, 
TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank 
และน าฝากเช็ค T+2 ส าหรับบญัชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบขุ้างต้น (รายละเอียดอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง)) 

T  = วนัท าการซือ้ขาย 
 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายวนัได้ท่ี  www.phatraasset.com  

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ช่ือ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าท่ี วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุรวม
นี ้

คณุศรชยั เตรียมวรกลุ, CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 19 เมษายน 2561 
 คณุริสา ศิริวฒัน์ , CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 22 มกราคม 2561 
 คณุชวณฐั ไพศาลวงศ์ด ี ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 
อตัราสว่นหมนุเวียนการ
ลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

2.54 เท่า 

ผู้สนบัสนนุการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

(หน่วยลงทุนชนิด F เ ป็นหน่วยลงทุนส าหรับผู้ ลงทุนท่ี เ ป็นกองทุนรวม และ/หรือ 
กองทนุสว่นบคุคลภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอ่ืนท่ีบริษัท
จดัการจะประกาศรายละเอียดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมในอนาคต) 

ติดตอ่สอบถาม/รับหนงัสือ 
ชีช้วน/ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
ท่ีอยู่ : ชัน้ 19 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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เลขท่ี 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : www.phatraasset.com  
email : customerservice@phatraasset.com 
ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนั ได้ท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยขน์ได้ท่ี 
www.phatraasset.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ  ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทนุบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) 
   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่ง
จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หรือตามสดัส่วนอ่ืนท่ีจะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของ
กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจดัการสามารถเปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุหลกั และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดงันี ้ 
1. ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ 
รับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: KYC) ตามท่ีกองทุนหลกั 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนหลกัหรือคู่สญัญา
ของกองทุนหรือคู่สญัญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใช้ธุรกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ข้อมูลอ่ืนตามท่ีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุหลกัหรือคู่สญัญาของกองทนุหรือคูส่ญัญาของบริษัทจดัการ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ  
โดยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจดัการจะน าสง่ข้อมลูข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอ ให้แก่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุ
ตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุหลกั
หรือกองทนุตา่งประเทศหรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือบคุคลอ่ืน และผู้ถือหน่วยลงทนุ
สละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจดัการ 

 

mailto:customerservice@phatraasset.com
http://www.phatraasset.com/
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก     
จึงมีความเสีย่งจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือ ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
ส าคญั ณ วนัท่ี  17 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

1. ควำมเส่ียงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัเพ่ิม หรือลด
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนกัลงทนุ รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด   
  
2. ควำมเส่ียงจำกกำรผดินัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Default Risk) 
คือ ความเสี่ยงเน่ืองจากผู้ออกตราสารหรือสถาบนัการเงินท่ีกองทนุน าเงินไปลงทนุ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ี
ด้อยลง จนเป็นเหตใุห้ขาดสภาพคลอ่งท่ีจะช าระเงินตามภาระผกูพนัเมื่อครบก าหนดเวลา   
 
3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)   
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีไมส่ามารถซือ้หรือขายตราสารท่ีกองทนุถืออยูใ่นราคา จ านวน และระยะเวลาท่ีต้องการ 
 
4. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรผดินัดช ำระหนีเ้งนิต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตรำสำร (Credit  Risk)  
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการช าระเงินหรือไมส่ามารถช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีก าหนด หรือช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีสญัญาไว้   
 
5. ควำมเส่ียงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธรุกิจของผู้
ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี ้และผลการด าเนินงาน เป็นต้น    
 
6. ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากดัทางด้าน
กฎหมาย และ การท าธรุกรรมทางเงิน ซึ่งอาจสง่ผลตอ่ราคาของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ 
 
7.ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange rate risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น  ดงันัน้ การลงทนุอาจจะต้องประสบกบัความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน อนัจะท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม 

ข้อมูลควำมเส่ียงของกองทุน 
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8. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจมีการลงทนุใน
ตา่งประเทศบางสว่น จึงมีความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ  เช่น การออก
มาตรการของทางการในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ท่ีไมป่กติ ท าให้กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้าประเทศ
ได้ หรือ สาเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนด หรือ อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคนืเงินตาม
ระยะเวลา 
 
9. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลกัทรัพย์ท่ีตราสารอนพุนัธ์นัน้อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกบัท่ี
คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทนุรับรู้ผลขาดทนุ เน่ืองจากกองทนุได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการ
พิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ และความเสี่ยงจากการท่ีตราสารอนพุนัธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกวา่การลงทนุ
ตามปกติในหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 
10 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) เป็น
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดชันีอ้างอิงผิดพลาด ท าให้ได้รบัผลตอบแทนต ่าหรือติดลบ และเกิดจาก
การท่ีตราสารประเภทนีส้ว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมอืได้ 

 

 
 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรผดินัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถงึ การพิจารณาจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับกำรลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูท่ีสดุ มีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุท่ี
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่ มีความเสี่ยง
ต ่ามากท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต ่าท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมส่ามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด 

ระดบัท่ีต ่ากวา่น่า
ลงทนุ 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ความเสี่ยงสงู ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเส่ียง 
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ทัง้นีจ้ะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) ท่ีกองทนุรวมลงทนุเกินกวา่ 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหวา่งตราสารท่ีใช้ national credit rating scale และตราสารท่ีใช้ international credit rating scale 
 
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่ง
ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น โดยราคาตรา
สารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหมก่จ็ะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายเุฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทนุ
แบบกระจกุตวัในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ญัญา หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใด
รายหนึ่งมากวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเท่ียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทออ่น แต่
ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาท
แขง็และขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทออ่น ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียง
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดคูวามเสี่ยงของกองทนุเพ่ิมเตมิได้ท่ี หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทนุ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดีย่ิงขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าท่ีต ่ากว่า
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่น
มาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

http://www.phatraasset.com/
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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
มีดชันีชีว้ดัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในระดบั  
: ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม 
PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND  

PHATRA ACT FIXED FUND 
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : PHATRA  ACT FIXED-SSF) 

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)   
กองทุนรวมตราสารหนี ้(Fixed Income Fund)     

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 
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ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี  ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 
 อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 
กองทนุลงทนุในตราสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทัง้ลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลาย
อย่าง ตามท่ีก าหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้กองทนุจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
 
กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั ( Active Management) 

 กองทุนนีม้ีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า) หากพิจารณาตามค าแนะน าเ ร่ืองการจัดสรร 
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนท่ีรับความเสี่ยงได้ตัง้แต่ระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า  
โดยผู้ลงทนุสามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี ้รวมถึงสามารถรับ
ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาท่ีสงูกวา่กองทุนรวมตลาดเงิน  และคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุ้นได้  

 ผู้ลงทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (PHATRA ACT FIXED-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน 
ตราสารหนี ้รวมถึงความผนัผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุได้ และต้องลงทนุตอ่เน่ืองระยะยาวตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ/หรือ
ประมวลรัษฎากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทนุจะมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
ผู้ลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมจะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุนและจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิมและหรือเบีย้
ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 ผู้ลงทนุท่ีต้องการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพดสีภาพคลอ่งสงูและมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาต ่า 

เน่ืองจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วเชน่เดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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ค าเตือนท่ีส าคัญ 

 การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทนุนีม้ีการลงทนุในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน กองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ   

 กองทนุอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงมากวา่กองทุนรวมท่ีลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/
ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองทุน
จึงมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/
ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ ลงทุนทั่วไป และควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ  
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน  วตัถุประสงค์ และฐานะการเงินของ 
ผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated  หรือ Non-Investment Grade ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมกนัไมเ่กินกวา่ร้อยละ 15 ของ NAV ดงันัน้ อาจมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk 
มากขึน้  

 กองทนุรวมนีไ้มไ่ด้ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุตลาดเงิน 

 กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ขาย ตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการ
หรือในราคาท่ีเหมาะสม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ผู้ลงทนุมีหน้าท่ีศกึษากฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
(ถ้ามี) เพ่ือความเข้าใจในการลงทนุและเง่ือนไขการลงทนุท่ีถกูต้องเพ่ือใช้ประกอบในการตดัสินใจลงทุนหรือการซือ้และ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
หากการลงทุนและหรือการซือ้ขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขดัต่อกฎหมายภาษีอากรท่ี เก่ียวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้อง
ช าระคืนภาษีและหรือมีเบีย้ปรับ และหรือเงินเพ่ิมหรือคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื่น ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่มีภาระผกูพัน
ในการชดเชยคา่ภาษีท่ีผู้ลงทนุถกูเรียกเก็บ เบีย้ปรับ เงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดขึน้กับ  
ผู้ลงทนุ 

 ผู้ลงทนุต้องลงทนุในหนว่ยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอย่างตอ่เน่ืองระยะยาวตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและประมวลรัษฎากร

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ก าหนด ซึ่งผู้ ลงทุนจะมีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
 ผู้ลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมจะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุและจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิมและ
หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมนีพ้ึงได้รับจะสิน้สดุลงเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทนุ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลา และหาก
การช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินเพ่ิมและ/หรือเบีย้
ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับและภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เมื่อไม่
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ จะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

 ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 

 ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน 
ในหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมของผู้ลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนการตดัสินใจลงทุน 
รวมทัง้สอบถามและขอรับคูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรับค าสัง่ซือ้/สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม เป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมหมดสิน้ไปหรือเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
กรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดเสนอขายหรือรับ 
ค าสัง่ซือ้/สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรับค าสัง่ซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการกองทุน  
ท่ีได้รับอนมุตัิจาก ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพันระหว่าง  
บริษัทจดัการและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุ เพ่ือเป็นลกูค้าในความ
ดแูลของบริษัทจัดการเพ่ิมเติม ตัง้แต่วันท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
กองทนุข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านกังานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติม สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคนืหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับค าสัง่
ดงักลา่วได้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส าหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทนุท่ีตนถือ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุไมไ่ด้เป็นการแยกความเป็นนิติบคุคลของกองทนุ  กองทนุนีย้งัคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้ การ
แบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผกูพันรับผิด ( liability) ของกองทุนท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกนัตามชนิดของหน่วยลงทนุ  โดยทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุจะอยู่ภายใต้ความผกูพนัรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สญัญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอ่ืน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดท่ียังไม่เปิดให้บริการเพ่ิมเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดตา่ง ๆ จะเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมการให้บริการ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความต้องการลงทุนท่ีแตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ
ให้บริการดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยน  
หน่วยลงทนุ ในแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท ารายการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกนันีไ้ด้ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและ/
หรือส านกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทนุนี ้ โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
โปรดศึกษาค าเตือนท่ีส าคัญอ่ืนได้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงจากการผดิช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม  
Credit rating ตาม  
national credit rating 
 
 
Credit rating ตาม    
international credit rating 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ี 
ลงทนุ 
 

ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัว (high concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
 
การลงทนุกระจกุตวั  
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 

หมายเหต:ุ กองทนุมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร ในสดัสว่น 30.73%  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 
ความเส่ียงจากกการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
 

หมายเหต:ุ กองทนุ PHATRA ACT FIXED-SSF มีนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

คณุสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.phatraasset.com 

 

มากกว่า 5 ปี ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3ปี ถงึ 5 ปี 

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 

ต ่า 

ไมป้่องกนั ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ 

สงู 

 10% 10 – 20% 20 -50%  80% 50 – 80% 

ต ่า สงู 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับความน่าเชื่อถอืส่วนใหญ่ 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับความน่าเชื่อถอืส่วนใหญ่ 

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

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 

http://www.phatraasset.com/
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% NAV 

 

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก 
ชื่อทรัพย์สิน ภาครัฐ/

ภาคเอกชน 
ความ

น่าเชื่อถือ 
% 

NAV 
1 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB22DA) ภาครัฐ  5.31 
2 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB226A) ภาครัฐ  4.89 
3 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT229A) ภาครัฐ  4.72 
4 พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ท่ี 4 (LB21DA) ภาครัฐ  4.08 
5 EURO MTN BY KASIKORNBANK PCL HK (KBANK23712) เอกชน AA+(tha) 3.64 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.phatraasset.com  
 

น ำ้หนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

 

สนิทรัพย์และหนีส้นิอื่น,  
-0.17% สญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า, 0.20% 

ตัว๋แลกเงิน, 1.11% 

Callable/Puttable 
Bonds, 1.82% 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้, 
9.32% 

เงินฝาก,บตัรเงิน
ฝาก , 19.81% 

พนัธบตัร,ตัว๋เงินคลงั, 
29.76% 

หุ้นกู้ , 38.15% 

32.72% 

10.84% 

21.86% 

9.80% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตราสารหนีใ้นประเทศ (national rating) 

0.00% 

3.64% 

19.73% 

0.00% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตราสารหนีต่้างประเทศ (international rating) 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

http://www.phatraasset.com/
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

 
อตัราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอตัราที่เรียกเก็บจริงสิน้รอบปีบญัชีล่าสดุ  
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุได้ที่ 
www.phatraasset.com/fund    

 
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื (Back-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee)   
-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In)      ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
-  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (Switching Out) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ตอ่ 1 รายการ ปัจจบุนัยกเว้น 
หมายเหต ุ: 1. ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 2. บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ  
     ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ 
 

0.35 

0.0407 0.0100 - 
0.4007 

สงูสดุไม่เกิน 1.6050 

สงูสดุไม่เกิน 0.0856 
สงูสดุไม่เกิน 0.5350 

สงูสดุไม่เกิน 3.4026 สงูสดุไม่เกิน 3.4026 

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

ค่าธรรมเนียม 
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ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 
เน่ืองจากกองทุนเปิดภทัร แอ็กทีฟ ฟิกซ์ อินคมัเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม  วนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ จึงไมส่ามารถค านวณผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินได้ 

 
 

 ตวัชีว้ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 40 

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
 

 กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.16% 

 

 ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.69% ต่อปี 

 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ   

 Mid Term General Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
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 ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ1 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
กองทุน2,4 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 

ตวัชีว้ดั3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.18% 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.69% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.31% 

หมายเหตุ 
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม  
    บริษัทจดัการลงทนุ 
2. % ต่อปี 
3. ตวัชีว้ดั:  

 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ร้อยละ 40 
2. ดชันีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่
ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
 

4. เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทนุ  ตัง้แต่วนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 

 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุม่ Mid Term General Bond  ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Mid Term General 
Bond 

5th Percentile 0.68 0.88 2.91 2.27 2.28 2.75 0.47 0.74 0.59 0.46 0.45 0.53 
25th Percentile 0.26 0.69 2.38 2.05 1.95 2.49 0.60 1.07 0.82 0.63 0.58 0.63 
50th Percentile -0.12 0.43 2.00 1.79 1.85 2.24 0.78 1.25 1.00 0.81 0.74 0.71 
75th Percentile -0.38 0.08 1.59 1.58 1.61 2.04 1.03 1.67 1.28 0.95 0.90 0.84 
95th Percentile -1.17 -0.95 0.73 1.13 1.37 1.69 3.35 2.16 1.61 1.24 1.06 1.83 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลฉบบัเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทนุที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ โดย
กองทนุที่จะถกูเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทนุประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น  
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
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- 25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีนัน้มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
เมื่อผู้ลงทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุที่ลงทนุ สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทนุที่ลงทนุนัน้
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 
 

*คณุสามารถดขู้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 7 ตลุาคม 2558 (เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทนุ  ตัง้แตว่นัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 
อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้   : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

 วนัท าการขายคืน     : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน    : ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า     : 100 บาท / 10 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ปัจจบุนั T+2 เฉพาะบญัชีรับเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, 
TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank 
และน าฝากเช็ค T+2 ส าหรับบญัชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบขุ้างต้น (รายละเอียดอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง)) 

T  = วนัท าการซือ้ขาย 
 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายวนัได้ท่ี  www.phatraasset.com  

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ช่ือ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าท่ี วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุรวม
นี ้

คณุศรชยั เตรียมวรกลุ, CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 19 เมษายน 2561 
 คณุริสา ศิริวฒัน์ , CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 22 มกราคม 2561 
 คณุชวณฐั ไพศาลวงศ์ด ี ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 
อตัราสว่นหมนุเวียนการ
ลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

2.54 เท่า 

ผู้สนบัสนนุการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

 ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2165-5555 

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2359-0000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2217-8888 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ : 0-2658-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์: 0-2695-5000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2635-1718 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2305-9559 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  โทรศพัท์ : 0-2680-1111 

 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2660-6677 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 โทรศพัท์ : 0-2659-8000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2658-5800  

 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2684-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2205-7000 

 บริษัท ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2223-2288  

 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2862-9797 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั โทรศพัท์ :0-2861-5508  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2648-1111 

 บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2009-8888 

 บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ :  0-2618-1111 

 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์: 02 626 7777, 02 626 7778 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์: 02 026 6222 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  โทรศพัท์: 02 026 5100 
 



เอกสารนีส้ าหรับหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (PHATRA ACT FIXED-SSF) 

 

14 

และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึง  
ช่องทางการบริการอ่ืนท่ีบริษัทจัดการก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชี
กองทนุ เพ่ือเป็นลกูค้าในความดแูลของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชี
กองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพ่ิมเติม 
สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

ติดตอ่สอบถาม/รับหนงัสือ 
ชีช้วน/ร้องเรียน 

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

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.phatraasset.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ  ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทนุบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) 
   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ่ง
จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หรือตามสดัสว่นอ่ืนท่ีจะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของ
กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจดัการสามารถเปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุหลกั และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดงันี ้ 

mailto:customerservice@phatraasset.com
http://www.phatraasset.com/
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1. ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ 
รับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: KYC) ตามท่ีกองทนุหลกั 
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือ
คูส่ญัญาของกองทนุหรือคูส่ญัญาของบริษัทจดัการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้อง
ขอ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใช้ธรุกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทางในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของ
กองทนุหลกั  

4. ข้อมูลอ่ืนตามท่ีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุหลกัหรือคูส่ญัญาของกองทนุหรือคู่สญัญาของบริษัทจัดการ และ/
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ  

โดยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมลูข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามท่ีบริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุน
ตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักองทุนหลกั
หรือกองทนุตา่งประเทศหรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือบคุคลอ่ืน และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย หรือคา่ใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจดัการ 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก     

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

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือ ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
ส าคญั ณ วนัท่ี  17 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
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1. ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัเพ่ิม หรือลดเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการ
ด าเนินงานของผู้ ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ 
(Interest Rate Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด   

  
2. ความเส่ียงจากการผดินัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Default Risk) 
 คือ ความเสี่ยงเน่ืองจากผู้ออกตราสารหรือสถาบนัการเงินท่ีกองทนุน าเงินไปลงทนุ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ท่ีด้อยลง จนเป็นเหตใุห้ขาดสภาพคลอ่งท่ีจะช าระเงินตามภาระผกูพนัเมื่อครบก าหนดเวลา   

 
3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีไมส่ามารถซือ้หรือขายตราสารท่ีกองทนุถืออยูใ่นราคา จ านวน และระยะเวลาท่ีต้องการ 

 
4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผดินัดช าระหนีเ้งนิต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  
 คือ ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงินหรือไม่สามารถ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีก าหนด หรือช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีสญัญาไว้   

 
5. ความเส่ียงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)   
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี ้และผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น    

 
6. ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)  
 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความ
ผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากดัทางด้านกฎหมาย และ การท าธรุกรรมทางเงิน ซึ่งอาจสง่ผลตอ่ราคาของ
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ 

 
7. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange rate risk)   
 เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน  ดงันัน้ การลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน อนัจะท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม 

 
8. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  

ข้อมูลความเส่ียงของกองทุน 
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 เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จึงมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ี
กองทุนเข้าไปลงทุน  เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ท่ี ไม่ปกติ ท าให้
กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้าประเทศได้ หรือ สาเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนด หรือ 
อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลา 

 
9. ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) 
 คือ ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลกัทรัพย์ท่ีตราสารอนพุนัธ์นัน้อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ี
คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เน่ืองจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง  (Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการท่ีตราสารอนุพันธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการ
ลงทนุตามปกติในหลกัทรัพย์อ้างอิง 

 
10.ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดชันีอ้างอิงผิดพลาด ท าให้ได้รับผลตอบแทนต ่าหรือติดลบ และ
เกิดจากการท่ีตราสารประเภทนีส้ว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

 

 
 
ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจาก 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูท่ีสดุ มีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุท่ี
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่ มีความเสี่ยง
ต ่ามาก ท่ีจะไม่สามารถช าระหนี ไ้ ด้ตาม
ก าหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต ่าท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมส่ามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด 

ระดับท่ีต ่ากว่าน่า
ลงทนุ 

ต ่ ากว่ า 
BBB 

ต ่ า ก ว่ า 
BBB 

ต ่ า ก ว่ า 
BBB(tha) 

ต ่ ากว่ า 
BBB 

ความเสี่ยงสงู ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

 

ค าอธิบายแผนภาพมิติความเส่ียง 
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ทัง้นี ้จะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) ท่ีกองทุนรวมลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหวา่งตราสารท่ีใช้ national credit rating scale และตราสารท่ีใช้ international credit rating scale 
 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคา  
ตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหมก่็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจกุตวัในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ญัญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผกูพันตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใด
รายหนึ่งมากวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่
ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาท
แขง็และขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทออ่น ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ทัง้นี ้กองทุนอาจป้องกันความเส่ียง
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดคูวามเสี่ยงของกองทนุเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทนุ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดีย่ิงขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าท่ีต ่ากว่า

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

http://www.phatraasset.com/
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ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่น
มาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
มีดชันีชีว้ดัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในระดบั  
: ได้รับการรับรอง CAC 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม 
PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND  

PHATRA ACT FIXED FUND 
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : PHATRA  ACT FIXED) 

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund)     
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุน 

กองทนุลงทนุในตราสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทัง้ลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลาย
อย่าง ตามท่ีก าหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีก้องทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
 
กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั ( Active Management) 

 กองทุนนีม้ีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า) หากพิจารณาตามค าแนะน าเร่ืองการจัดสรร 
การลงทุน (Basic Asset Allocation)  จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนท่ีรับความเสี่ยงได้ตัง้แต่ระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า  
โดยผู้ลงทนุสามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายเงินลงทนุไปลงทนุในตราสารหนี ้รวมถึงสามารถ
รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาท่ีสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน  และคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก และ
ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุ้นได้  

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวนัท่ี T+5 
(ปัจจบุนั T+2 เฉพาะบญัชีรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของ ธ.เกียรตินาคินภทัร, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, 
ธ.กรุงศรีอยธุยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย และน าฝากเช็ค T+2 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))  

  
กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 ผู้ลงทนุท่ีต้องการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพดสีภาพคลอ่งสงูและมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาต ่า 

เน่ืองจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วเชน่เดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี  ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 

 การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทนุนีม้ีการลงทนุในตา่งประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน กองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินท่ีลงทนุในตา่งประเทศ   

 กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ/หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความ
เสี่ยงมากวา่กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสงู
กวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกวา่กองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสงูกว่า
การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้
ลงทนุทัว่ไป และควรลงทนุเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ 

 กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี ้Unrated  หรือ Non-Investment Grade ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมกนัไมเ่กินกวา่ร้อยละ 15 ของ NAV ดงันัน้อาจมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มากขึน้  

 กองทนุรวมนีไ้มไ่ด้ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุตลาดเงิน 

 กองทนุรวมนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคลอ่งต ่า จึงอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการหรือ
ในราคาท่ีเหมาะสม 

 เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุ เพ่ือเป็นลกูค้าในความดแูล
ของบริษัทจัดการเพ่ิมเติม ตัง้แต่วนัท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/
หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวนัท่ี
บริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติม สามารถท าธุรกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับค าสั่ง
ดงักลา่วได้ 

 
 
 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ส ำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุท่ี
ตนถือ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุไมไ่ด้เป็นการแยกความเป็นนิติบคุคลของกองทนุ  กองทนุนีย้งัคงเป็นนิติบคุคลเดียวเท่านัน้  

 การแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด ไมไ่ด้ท าให้ความผกูพันรับผิด (liability) ของกองทุนท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผกูพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สญัญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอ่ืน 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไมเ่ปิดให้บริการเพ่ิมเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดตา่ง ๆ จะเป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมการให้บริการแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนท่ีอาจมีความต้องการลงทุนท่ีแตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการ 
ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุภายในกองทนุ
นี ้ โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการ ขายและรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
โปรดศึกษำค ำเตือนท่ีส ำคัญอ่ืนได้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
 

 
 



 

5 

ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ควำมเส่ียงจำกกำรผดิช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม  
Credit rating ตาม  
national credit rating 
 
 
Credit rating ตาม    
international credit rating 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ี 
ลงทนุ 
 

ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจกุตัว (high concentration risk) 
การกระจกุตวัลงทนุ 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
การลงทนุกระจกุตวั  
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 

หมายเหต:ุ กองทนุมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร ในสดัสว่น 30.73%  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

มากกว่า 5 ปี ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3ปี ถงึ 5 ปี 

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 

 10% 10 – 20% 20 -50%  80% 50 – 80% 

ต ่า สงู 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับควำมน่ำเช่ือถอืส่วนใหญ่ 

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากวา่ BBB 
 

ต ่า สงู อันดับควำมน่ำเชื่อถอืส่วนใหญ่ 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 
 
 
ควำมเส่ียงจำกกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
 

หมายเหต:ุ กองทนุ PHATRA ACT FIXED มีนโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี่ยนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

คณุสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.phatraasset.com 
 

ต ่า 

ไมป้่องกนั ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ 

สงู 

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

ต ่า สงู 

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

ต ่า สงู 
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% NAV 

 

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก 
ชื่อทรัพย์สิน ภำครัฐ/

ภำคเอกชน 
ควำม

น่ำเชื่อถือ 
% 

NAV 
1 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB22DA) ภาครัฐ  5.31 
2 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB226A) ภาครัฐ  4.89 
3 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT229A) ภาครัฐ  4.72 
4 พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ท่ี 4 (LB21DA) ภาครัฐ  4.08 
5 EURO MTN BY KASIKORNBANK PCL HK (KBANK23712) เอกชน AA+(tha) 3.64 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.phatraasset.com  
 

น ำ้หนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

    

สนิทรัพย์และหนีส้นิอื่น,  
-0.17% สญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า, 0.20% 

ตัว๋แลกเงิน, 1.11% 

Callable/Puttable 
Bonds, 1.82% 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้, 
9.32% 

เงินฝาก,บตัรเงิน
ฝาก , 19.81% 

พนัธบตัร,ตัว๋เงินคลงั, 
29.76% 

หุ้นกู้ , 38.15% 

32.72% 

10.84% 

21.86% 

9.80% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตรำสำรหนีใ้นประเทศ (national rating) 

0.00% 

3.64% 

19.73% 

0.00% 

0.00% 

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investment
grade/unrated

ตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ (international 
rating) 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

http://www.phatraasset.com/
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

 
อตัราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอตัราที่เรียกเก็บจริงสิน้รอบปีบญัชีล่าสดุ  
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุได้ที่ 
www.phatraasset.com/fund    

 
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื (Back-end Fee) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee)   
-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In)      ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
-  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (Switching Out) ไมเ่กิน 1.00 ปัจจบุนัยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
หมายเหต ุ: 1. ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

 2. บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ  
     ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจดัการ 

0.3500 

0.0407 
0.0100 0.0060 

0.4066 

สงูสดุไม่เกิน 1.6050 

สงูสดุไม่เกิน 0.0856 
สงูสดุไม่เกิน 0.5350 

สงูสดุไม่เกิน 3.4026 สงูสดุไม่เกิน 3.4026 

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

การจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

ค่ำธรรมเนียม 
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ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทนิ 
ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลงัตามปีปฎิทิน1,2 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
หมายเหต ุ
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
    ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
2. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วันจัดตัง้กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตัง้แต่จัดตัง้ 
    กองทนุรวมจนถงึวนัท าการสดุท้ายของปีปฏิทินแรก 
3. ตวัชีว้ดั: 79% ของอตัราดอกเบีย้กู้ ยืมระหว่างธนาคารระยะ 1 ปี สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ บวกค่าเฉลี่ยของ Credit Spread 
ของตราสารระดับ BBB 1 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน + 7% GovBond อายุ1-3 ปี +7% 
CorpBond (BBB+up) อาย ุ1-3 ปี +7% เงินฝากประจ า1ปีเฉลีย่ของ 3 ธนาคารใหญ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทนุได้เปลีย่นตวัชีว้ดั เป็นดงันี ้

 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 40 

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
 

0.4
5%

 

0.6
5%

 

2.6
4%

 

1.3
6%

 

3.6
0%

 

0.5
1%

 

1.9
0%

 

1.8
3%

 

1.6
7%

 

2.1
2%

 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทนุรวม 

ตวัชีว้ดั 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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หมายเหตุ:  การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดีขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบตวัชีว้ดัมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ี่กองทนุรวมลงทนุบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวัชีว้ัดมาตรฐานใหม่ 
(ตามข้อ 1 และ 3) ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสยีภาษี 

 

 กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -1.89% 

 

 ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.70% ต่อปี 

 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ   

 Mid Term General Bond 

 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ1 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
กองทุน2 

กองทนุรวม  0.16% -0.34% 0.16% 2.10% 2.14% N/A N/A 1.87% 

ตวัชีว้ดั3 1.00% 0.38% 1.00% 2.01% 1.88% N/A N/A 1.91% 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

1.56% 0.81% 1.56% 1.26% 0.78% N/A N/A 0.70% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

0.74% 0.46% 0.74% 0.52% 0.30% N/A N/A 0.25% 

หมายเหตุ 
1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม  
    บริษัทจดัการลงทนุ 
2. % ต่อปี 
3. ตวัชีว้ดั: 79% ของอตัราดอกเบีย้กู้ ยืมระหว่างธนาคารระยะ 1 ปี สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ บวกค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสาร
ระดบั BBB 1 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน + 7% GovBond อายุ1-3 ปี +7% CorpBond (BBB+up) 
อาย ุ1-3 ปี +7% เงินฝากประจ า1ปีเฉลีย่ของ 3 ธนาคารใหญ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทนุได้เปลีย่นตวัชีว้ดั เป็นดงันี ้

 สดัสว่น 
1. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ร้อยละ 40 
2. ดชันีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
ร้อยละ 10 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่
ในระดบั BBB+ ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ร้อยละ 30 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสกลุเงินบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 20 
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หมายเหตุ:  การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบตวัชีว้ดั
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ี่กองทนุรวมลงทนุบางสว่นไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวัชีว้ดัมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 1 และ 3) ค านวณจาก
สมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสยีภาษี 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุม่ Mid Term General Bond  ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Mid Term General 
Bond 

5th Percentile 0.68 0.88 2.91 2.27 2.28 2.75 0.47 0.74 0.59 0.46 0.45 0.53 
25th Percentile 0.26 0.69 2.38 2.05 1.95 2.49 0.60 1.07 0.82 0.63 0.58 0.63 
50th Percentile -0.12 0.43 2.00 1.79 1.85 2.24 0.78 1.25 1.00 0.81 0.74 0.71 
75th Percentile -0.38 0.08 1.59 1.58 1.61 2.04 1.03 1.67 1.28 0.95 0.90 0.84 
95th Percentile -1.17 -0.95 0.73 1.13 1.37 1.69 3.35 2.16 1.61 1.24 1.06 1.83 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลฉบบัเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทนุที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ โดย
กองทนุที่จะถกูเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทนุประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น  
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทนุอนัดบัที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีนัน้มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
เมื่อผู้ลงทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุที่ลงทนุ สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทนุที่ลงทนุนัน้
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

*คณุสามารถดขู้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 7 ตลุาคม 2558 
อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้   : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

 วนัท าการขายคืน     : ทกุวนัท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน    : ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า     : 100 บาท / 10 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ปัจจบุนั T+2 เฉพาะบญัชีรับเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, 
TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank 
และน าฝากเช็ค T+2 ส าหรับบญัชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบขุ้างต้น (รายละเอียดอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง)) 

T  = วนัท าการซือ้ขาย 
 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายวนัได้ท่ี  www.phatraasset.com  

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ช่ือ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าท่ี วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุรวม
นี ้

คณุศรชยั เตรียมวรกลุ, CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 19 เมษายน 2561 
 คณุริสา ศิริวฒัน์ , CFA ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 22 มกราคม 2561 
 คณุชวณฐั ไพศาลวงศ์ด ี ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 
อตัราสว่นหมนุเวียนการ
ลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

2.54 เท่า 

ผู้สนบัสนนุการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

 ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2165-5555 

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2359-0000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2217-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ : 0-2658-8888 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์: 0-2695-5000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2635-1718 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2305-9559 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  โทรศพัท์ : 0-2680-1111 

 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2660-6677 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 โทรศพัท์ : 0-2659-8000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2658-5800  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2659-3456 

 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2684-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2205-7000 

 บริษัท ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2223-2288  

 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2862-9797 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั โทรศพัท์ :0-2861-5508  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2648-1111 

 บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ : 0-2009-8888 

 บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ :  0-2618-1111 

 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์: 02 626 7777, 02 626 7778 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั โทรศพัท์: 02 026 6222 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  โทรศพัท์: 02 026 5100 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ รวมถึง 
ช่องทางการบริการอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด เช่น บริการธรุกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์ อาทิ 
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ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมร่ับเปิดบญัชี
กองทนุ เพ่ือเป็นลกูค้าในความดแูลของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุข้างต้น ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศท่ีส านกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดบญัชี
กองทนุไว้กบับริษัทจดัการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการไมร่ับเปิดบญัชีกองทนุเพ่ิมเติม 
สามารถท าธรุกรรมกบับริษัทจดัการได้ตามปกติ 

ติดตอ่สอบถาม/รับหนงัสือ 
ชีช้วน/ร้องเรียน 

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

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยขน์ได้ท่ี 
www.phatraasset.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ  ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทนุบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) 
   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ่ง
จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หรือตามสดัสว่นอ่ืนท่ีจะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของ
กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจดัการสามารถเปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุหลกั และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดงันี ้ 
1. ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ 
รับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  

mailto:customerservice@phatraasset.com
http://www.phatraasset.com/
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3. เอกสารการท าความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: KYC) ตามท่ีกองทนุหลกั 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนหลกัหรือคู่สญัญา
ของกองทุนหรือคู่สญัญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใช้ธุรกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ข้อมูลอ่ืนตามท่ีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุหลกัหรือคูส่ญัญาของกองทนุหรือคูส่ญัญาของบริษัทจดัการ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจร้องขอ  
โดยท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจดัการจะน าสง่ข้อมลูข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอ ให้แก่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุ
ตา่งประเทศ และ/หรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุหลกั
หรือกองทนุตา่งประเทศหรือคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรือบคุคลอ่ืน และผู้ถือหน่วยลงทนุ
สละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจดัการ 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก     

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

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือ ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
ส าคญั ณ วนัท่ี  17 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 
 

1. ควำมเส่ียงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัเพ่ิม หรือลด
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนกัลงทนุ รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด   
  
2. ควำมเส่ียงจำกกำรผดินัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Default Risk) 
คือ ความเสี่ยงเน่ืองจากผู้ออกตราสารหรือสถาบนัการเงินท่ีกองทนุน าเงินไปลงทนุ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ี
ด้อยลง จนเป็นเหตใุห้ขาดสภาพคลอ่งท่ีจะช าระเงินตามภาระผกูพนัเมื่อครบก าหนดเวลา   
 
3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)   
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีไมส่ามารถซือ้หรือขายตราสารท่ีกองทนุถืออยูใ่นราคา จ านวน และระยะเวลาท่ีต้องการ 

ข้อมูลควำมเส่ียงของกองทุน 
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4. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรผดินัดช ำระหนีเ้งนิต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตรำสำร (Credit  Risk)  
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการช าระเงินหรือไมส่ามารถช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีก าหนด หรือช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีสญัญาไว้   
 
5. ควำมเส่ียงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธรุกิจของผู้
ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี ้และผลการด าเนินงาน เป็นต้น    
 
6. ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากดัทางด้าน
กฎหมาย และ การท าธรุกรรมทางเงิน ซึ่งอาจสง่ผลตอ่ราคาของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ 
 
7.ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange rate risk)   
เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น  ดงันัน้ การลงทนุอาจจะต้องประสบกบัความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน อนัจะท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม 
 
8. ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจมีการลงทนุใน
ตา่งประเทศบางสว่น จึงมีความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ  เช่น การออก
มาตรการของทางการในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ท่ีไมป่กติ ท าให้กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้าประเทศ
ได้ หรือ สาเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนด หรือ อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคนืเงินตาม
ระยะเวลา 
 
9. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลกัทรัพย์ท่ีตราสารอนพุนัธ์นัน้อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกบัท่ี
คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทนุรับรู้ผลขาดทนุ เน่ืองจากกองทนุได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการ
พิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ และความเสี่ยงจากการท่ีตราสารอนพุนัธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกวา่การลงทนุ
ตามปกติในหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 
10 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) เป็น
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดชันีอ้างอิงผิดพลาด ท าให้ได้รบัผลตอบแทนต ่าหรือติดลบ และเกิดจาก
การท่ีตราสารประเภทนีส้ว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมอืได้ 
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ควำมเส่ียงจำกกำรผดินัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถงึ การพิจารณาจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับกำรลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูท่ีสดุ มีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุท่ี
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่ มีความเสี่ยง
ต ่ามากท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต ่าท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมส่ามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด 

ระดบัท่ีต ่ากวา่น่า
ลงทนุ 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ความเสี่ยงสงู ท่ีจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

 
ทัง้นีจ้ะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) ท่ีกองทนุรวมลงทนุเกินกวา่ 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหวา่งตราสารท่ีใช้ national credit rating scale และตราสารท่ีใช้ international credit rating scale 
 
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่ง
ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น โดยราคาตรา
สารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหมก่จ็ะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายเุฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่ 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทนุ
แบบกระจกุตวัในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ญัญา หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ รายใด
รายหนึ่งมากวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเส่ียง 
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ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเท่ียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทออ่น แต่
ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาท
แขง็และขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทออ่น ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียง
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดคูวามเสี่ยงของกองทนุเพ่ิมเตมิได้ท่ี หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  www.phatraasset.com 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทนุ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดีย่ิงขึน้  โดยค านวณจากมลูค่าท่ีต ่ากว่า
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่น
มาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

http://www.phatraasset.com/
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