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สาส์นบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร โกลบอล  
นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H FUND) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  
30 เมษายน 2563 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 1 ปี มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  
30 เมษายน 2563 เท่ากับ 375.65 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9197  บาท โดยมีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.78 ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 95% 
และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5% มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 7.25 ทั้งนี้ กองทุนได้
ด าเนินการเปล่ียนเป็นตัวชี้วัดข้างต้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (Benchmark) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การลงทุน ส าหรับกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F (PHATRA GNP-H-F1) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9197  บาท โดยมี 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังต้ังแต่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.45% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ 
ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
เงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5% มี
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.78% 

 

ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ภาวะการลงทุนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ในปี 2562 ตลาดการลงทุนเคล่ือนไหวจากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนเป็นหลัก หลังจากการเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศยืดเย้ือมาต้ังแต่ปี 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้า
น าเข้าจากจีนมูลค่าสองแสนล้านดอลลาร์จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ในวันที่ 10 พฤษภาคม และห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐฯ 
ขายสินค้าให้กับ Huawei ของจีน ซึ่งจีนก็ได้ตอบโต้โดยขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่าหกหมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 มิถุนายน และ
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนปะทุอีกคร้ัง เมื่อสหรัฐฯ ปรับเพิ่มเพดานภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนในปัจจุบันอีกร้อยละ 5  

                                                             
1 หน่วยลงทุนชนิด F ส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทเปิดให้บริการหน่วยลงทุน

ชนิด F เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 



 

 

บนสินค้าน าเข้ารวม 2.5 แสนล้านดอลลาร์ มีผลในวันที่ 1 ต.ค.และเร่ิมเรียกเก็บภาษีน าเข้าร้อยละ 15 กับสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้าน
ดอลลาร์ จะมีผลในวันที่ 1 ก.ย.และ 15 ธ.ค. ปัจจัยดังกล่าวกดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลดลงอยู่ต่ ากว่า
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะส้ัน (Inverted Yield Curve) จนน าไปสู่ความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ  
6-18 เดือนข้างหน้า เป็นหนึ่งในเหตุให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสามคร้ังรวมร้อยละ 0.75 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดความเส่ียงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ( Insurance Cut) อย่างไรก็ดีต้ังแต่เดือนตุลาคมตลาดลงทุนเร่ิมรับรู้ข่าวดี 
หลังสหรัฐฯ และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกคร้ังและมีพัฒนาการบวกเป็นล าดับ ทั้งการกลับมาส่ังซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯจากจีน  
การเล่ือนห้ามท าธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ การเล่ือนการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าสหรัฐฯบางชนิด และน าไปสู่การบรรลุข้อตกลง
การค้าเบื้องต้น (Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับผลกระทบ
จากสงครามการค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวนอีกคร้ังหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ 
COVID-19 ในจีนต้ังแต่ช่วงเดือนมกราคม และจ านวนผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ
สหรัฐอเมริกา จนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” หลายประเทศด าเนินมาตรการ 
ปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เส่ียงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม  High Yield 
ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 
ลงอีกสองคร้ังรวมร้อยละ 1.50 ท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 -0.25 พร้อมทั้งประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
ในวงเงินที่ไม่จ ากัด กลับมาซื้อตราสารหนี้ประเภท MBS รวมถึงมีโครงการซื้อตราสารหนี้ระยะส้ันและภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบ 
จากการขาดสภาพคล่อง เช่นเดียวกันธนาคารกลางยุโรปเพิ่มวงเงินเข้าซ้ือสินทรัพย์ (QE) อีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงส้ินปี และประกาศ
งบประมาณฉุกเฉินสูงถึง 7.5 แสนล้านยูโร ส าหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไข โครงการ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า สอดคล้องกับรัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต่างด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลัง
เพื่อลดผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉล่ียมากกว่า 
10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ที่เฉล่ียเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึงมาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง ท าให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวกลับมาต้ังแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.  
ในลักษณะ V-shape  

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund 
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวของ  
ผลก าไร ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักรการลงทุน 
ที่ค่อนข้างยาวสะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน  (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่ าเพียง 27.2% ต่อปี  
(ณ พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนหลักถือสัดส่วนเงินสดราว 4-6% ในช่วงที่ตลาดผันผวนจากการระบาดของไวรัส  
ซึ่งไม่ได้มากเกินไปหลังตลาดหุ้นฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  กองเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย Information Technology, 
Consumer Discretionary และ Health Care โดยหุ้นที่มีน้ าหนักลงทุนหลักในพอร์ตยังเป็น บริษัท Amazon ซึ่งมุ่งเน้นการท าธุรกิจ
การซื้อขายในแบบออนไลน์ (E-Commerce) เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงและแอพพลิเคชั่น บริษัท Facebook ผู้ให้บริการ
แอพพลิเคชั่น Social Media ชั้นน าของโลก เป็นต้น ส าหรับผลการด าเนินงานกองทุนที่ผ่านมา กองทุนได้รับผลกระทบเชิงบวก
เปรียบเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน (Relative Contribution) จากการลงทุนในสหรัฐฯเป็นหลัก หากแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย 



 

 

Financials (ถือน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) , Consumer Discretionary, Technology และ Health Care เป็นกลุ่มหลักที่สร้าง
ผลตอบแทนเชิงบวก ส่วนผลกระทบเชิงลบกระจายมาจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย Industrials, และ Consumer Staples 

 

แนวโน้มการลงทุน 

ผู้จัดการกองทุนหลัก (The Capital Group Company Inc.) มองว่าการระบาดของ COVID-19 จะท าให้รูปแบบการค้า 
การท าธุรกิจของโลกเปล่ียนแปลงไป ยังคงจับตาผลกระทบต่อบริษัทที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตของผลก าไรในระยะยาว สามารถ
ปรับโครงสร้างธุรกิจให้ท าก าไรในสภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง โดยสนใจลงทุนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Digital Disruption 
(การพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวข้องกับคลาวด์คอมพิวต้ิง  แอพพลิเคชั่นและเซมิคอนดัคเตอร์) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการวิจัยมีนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวมถึงโอกาสที่น่าสนใจในกลุ่ม
เทคโนโลยีการแพทย์และไบโอเทค ที่คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของก าไรได้ในระยะยาว  โดยให้ความสนใจน้อยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเก่าที่มีอัตราการเติบโตของรายได้หรือก าไรที่ต่ า มีโอกาสถูกควบคุมจากภาครัฐมากขึ้น เช่น กลุ่มธนาคาร อสังหาฯ 
ส่ือสาร และสาธารณูปโภค เป็นต้น 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่ สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้น 
การพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com  

      

  ขอแสดงความนับถือ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด มีดัชนีช้ีวัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC 
ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) 

 ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร  ได้ที่ 
โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : customerservice@phatraasset.com 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดF (PHATRA GNP-H) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  - บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.9197 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  -9.40% -10.61% -3.66% -2.78% N/A N/A N/A -0.42% 
ตัวช้ีวัด3 -12.38% -11.68% -7.25% -4.77% N/A N/A N/A -0.74% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

40.98% 47.41% 33.96% 25.53% N/A N/A N/A 20.58% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

42.77% 49.58% 35.36% 26.24% N/A N/A N/A 20.59% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -12.69% 25.25% 
ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11.22% 26.57% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.42% 11.18% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.72% 10.13% 

1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อปี 
3. ตัวช้ีวัด : ต้ังแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC 
World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
4. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
   2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง                      
       ก่อนตัดสินใจลงทุน 
    3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
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 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H-F) ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  375,651,395.60 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.9197 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.45% 
ตัวช้ีวัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.78% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 43.08% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45.52% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อปี 
3. ตัวช้ีวัด : ต้ังแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC 
World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
4. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
   2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง                      
       ก่อนตัดสินใจลงทุน 
    3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ ์
 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 รายละเอียดการลงทุน 

 
 
 

 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมสีัญญาซ้ือคืน 
 -ไม่มี 
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 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง 
-ไม่มี- 
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 รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

 
 

 รายละเอียดและอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุนหรือ
มีไว้เป็นรายตวั 
-ไม่มี- 
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 การวดัค่าความผันผวนของผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนต่างประเทศท่ี PHATRA GNP-H 
ไปลงทุน 

 
หลักทรัพย์ ผลตอบแทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อปี) 
Capital Group New Perspective Fund (LUX) 0.28 36.45 

Source: Bloomberg  
 
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถ่ินของหลักทรัพย์นั้นๆ ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 

2563 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน: เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการวัดความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉล่ีย โดยใน

ที่นี้ใช้การค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันท าการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ ากว่า 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ       
 คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  
 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน  
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ  
สามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการ
ช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
        อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่งหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช าระหนี้ที่สูงย่ิงข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 
          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต ” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออก
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต
ของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการช าระ
หนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง  

  หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรง
ตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตรา
สารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมี
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคง
เป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กร
หรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี้ ในปจัจบุัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความนา่เชื่อถือที่มีความเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงิน
ที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  
“ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้
ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึน                
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ 
เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  
อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อย
โดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC (tha)”  ส าหรับ
อันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความ
น่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่ อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
มักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ าที่จะถูกลดอันดับความนา่เช่ือถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง  และมีความเส่ียงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง 
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด  และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาช าระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียได้  
 

หมายเหต:ุ การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแตอ่ันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสาร

หนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอนัดับนั้น และการ

ก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอันดับนั้น 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 
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รายงานค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุน 
 

- ไม่มี - 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

- ไม่มี - 
 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมลู
ดังกลา่วพร้อมท้ังเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.29 เท่า 
 

 ข้อมูลการบันทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หน้ีหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไมส่ามารถช าระหน้ีได้ (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี- 

 

 ข้อมูลการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี-  

 

 ข้อมูลการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปปีฏิทินลา่สดุ 
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com 
 
 
 
 

http://www.phatraasset.com/
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 รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
- ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการที่ http://www.phatraasset.com   
 

 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน 

 
 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ 
โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th  

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

 
ผู้จัดการกองทุนหลกั นางสาวอัชพร ศิริธนะวัฒน ์
    นางสาวลักษณช์นก สงวนรักศกัดิ ์
    นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกจิกุล 
    นางสาวอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ ์
ผู้จัดการกองทุนรอง นางสาวอลิสา กัมพลพันธ ์
    นายสุราช เซท ี
    นายสุทิน แซ่โง้ว 
    นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต 
    นายยุทธพล ลาภละมูล 
ผู้จัดการสภาพคล่อง นายศรชยั เตรยีมวรกุล 
    นายริสา ศิริวัฒน ์
    นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ด ี
 
 

http://www.phatraasset.com/
http://www.phatraasset.com/
http://www.sec.or.th/
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 

ส าหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
 

เรือ่ง รายละเอียด วันที่มีผล 
การลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 

ทน.20/2562 การลงทุน (ฉบับที่ 12) 
1. แก้ไขนิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตร

เงินฝากและใบรับฝากเงิน 
2. แก้ไขหลักเกณฑ์การค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมี

ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ส าหรับการลงทุนใน 
ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทอาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงิน ( financial 
liability) ที่ออกใหม่ในระหว่างก่อนครบก าหนดรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุดและยังไม่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน มารวมกับ financial liability 
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ 

3. แก้ไขการด าเนินการ กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้ 
 3.1 จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลา
ในการส่งรายงาน จาก “ภายในวันท าการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว”  

  3.2 ขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันท าการถัดไป” เป็น ภายใน 3 วันท า
 การนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
4. แก้ไขการด าเนินการ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม

การจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันท าการถัดไป” 
เป็น “ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ” 
และปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

31 ตุลาคม 2562  
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน 

แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทน.13/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) 

31 ตุลาคม 2562  
เป็นต้นไป 

ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 
และการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึงการจัดการ

 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที่ ทน.33/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ประกาศคณะกรรมการก า กับตลาดทุนที่  สน.  38/2562 เ ร่ือง 

31 ตุลาคม 2562  
เป็นต้นไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วันที่มีผล 
กองทุน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดย
สรุป ดังนี้  

 1. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วย
 ลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  
 2. แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
 จัดการ การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันใน
 ส่วนที่เก่ียวข้อง  
 แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) โดยมีประเด็นการ
แก้ไขโดยสรุป ดังนี้  

 1. ปรับปรุงการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
 2. ปรับปรุงการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
 ตามส่ัง  
 3. ปรับปรุงเงื่อนไขการเลิกกองทุน  
 แก้ไขเพิ่มเ ติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ สน.23/2562 เร่ือง รายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้  

 “ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง
 ไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
 จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการ
 วางทรัพย์” 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)  
ใ น ก า ร วั ด ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของกองทุน 

บริษัทได้มีการเปล่ียนดัชนีชีวัด (Benchmark) ดังนี ้
1. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World 
NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน   
ร้อยละ 95 
2. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World 
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน   ร้อยละ 5 
 

15  ม กร าคม  25 6 3  
เป็นต้นไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วันที่มีผล 
โดยแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสะท้อนถึงต้นทุนในการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (1.) 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนส าหรับกองทุน PHATRA 
GNP โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
1. ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP) ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใน
อนาคต  
2. ชนิด F (PHATRA GNP-H-F) ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใน
อนาคต 
 
รวมถึง ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้ออื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เช่น ชื่อย่อกองทุน ค าจ ากัด
ความ จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน 
ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่ เสนอขาย การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน วิธีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการ เป็นต้น 

2 มีนาคม 2563 เป็น
ต้นไป   
และเร่ิมให้บริการหน่วย
ลงทุนชนิด F ต้ังแต่วันที่ 
17 มีนาคม 2563 เป็น
ต้นไป 
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