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กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้้
รายงานรอบระยะเวลาบัญชี
28 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563



 

 

สาส์นบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 12 เดือนของ กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ 
โกลบอล อิควิตี้ ตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับทราบข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ของกองทุนดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 522.06 ล้านบาท คิด

เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.7441  บาท โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 2.56 ส่วน
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5% มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 0.29 ทั้งนี้กองทุนได้ด าเนินการเปล่ียนเป็นตัวชี้วัดข้างต้น เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (Benchmark) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน 

 
ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ในปี 2562 ตลาดการลงทุนเคลื่อนไหวจากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็น
หลัก หลังจากการเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน
มูลค่าสองแสนล้านดอลลาร์จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ในวันที่ 10 พฤษภาคม และห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐฯ ขายสินค้า
ให้กับ Huawei ของจีน ซึ่งจีนก็ได้ตอบโต้โดยขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่าหกหมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 มิถุนายน และความตึง
เครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนปะทุอีกครั้ง เมื่อสหรัฐฯ ปรับเพิ่มเพดานภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนในปัจจุบันอีกร้อยละ 5 บนสินค้าน าเข้า
รวม 2.5 แสนล้านดอลลาร์ มีผลในวันที่ 1 ต.ค.และเริ่มเรียกเก็บภาษีน าเข้าร้อยละ 15 กับสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ จะมีผล
ในวันที่ 1 ก.ย.และ 15 ธ.ค. ปัจจัยดังกล่าวกดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลดลงอยู่ต่ ากว่าผลตอบแทน
พันธบัตรระยะส้ัน (Inverted Yield Curve) จนน าไปสู่ความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ 6 -18 เดือน
ข้างหน้า เป็นหนึ่งในเหตุให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสามครั้งรวมร้อยละ 0.75 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ความเส่ียงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคต (Insurance Cut) อย่างไรก็ดีตั้งแต่เดือนตุลาคมตลาดลงทุนเริ่มรับรู้ข่าวดีหลังสหรัฐฯ 
และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งและมีพัฒนาการบวกเป็นล าดับ ทั้งการกลับมาส่ังซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯจากจีน การเล่ือนห้าม  
ท าธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ การเล่ือนการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าสหรัฐฯบางชนิด และน าไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น  
(Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวนอีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ในจีน
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม และจ านวนผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา จน
องค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” หลายประเทศด าเนินมาตรการปิดประเทศเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย และเทขายสินทรัพย์เส่ียงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม  High Yield ขณะที่รัฐบาล
สหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกสองครั้ง



 

 

รวมร้อยละ 1.50 ท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0-0.25 พร้อมทั้งประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงินที่ไม่จ ากัด 
กลับมาซื้อตราสารหนี้ประเภท MBS รวมถึงมีโครงการซื้อตราสารหนี้ระยะส้ันและภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบจากการขาด  
สภาพคล่อง เช่นเดียวกันธนาคารกลางยุโรปเพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) อีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงส้ินปี และประกาศงบประมาณ
ฉุกเฉินสูงถึง 7.5 แสนล้านยูโร ส าหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ า สอดคล้องกับรัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต่างด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลด
ผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉล่ียมากกว่า 10% ของ 
GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ท่ีเฉล่ียเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึงมาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง ท าให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวกลับมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี. ค.ในลักษณะ 
 V-shape อีกทั้งประเทศหลักๆอย่างยุโรปและสหรัฐฯบางรัฐ เริ่มควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วน
ในช่วงปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นมาเป็นส่วนให้เศรษฐกิจมีภาวะฟื้นตัวหนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อ 

กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน
หุ้นสามัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของดัชนี MSCI All Country World 
กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนรายประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 58.12% ญี่ปุ่น 7.01% จีน 4.94% อังกฤษ 3.86% ฝรั่งเศส 2.98% 
เป็นต้น สัดส่วนรายอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ Information Technology 20.48% Financials 14.05% Health Care 12.81% 
Consumer Discretionary 11.67% Industrials 9.30% เป็นต้น (ข้อมูลตาม Factsheet ส้ินเดือนมิถุนายน 2563) 

แนวโน้มการลงทุน  

ดัชนีหุ้นท่ัวโลกในครึ่งหลังปี 2563 ยังมีความผันผวนสูงหลังจากหุ้นรีบาวกลับขึ้นมาได้ดี แม้จะได้รับปัจจัยสนับสนุนในเรื่อง
การด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลทั่วโลก ซึ่งช่วยพยุงและกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ าและสภาพคล่องจากมาตรการกระตุ้น
ทั้งหลายหนุนให้เงินลงทุนหมุนเข้าหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เส่ียง อย่างไรก็ดีภาคเศรษฐกิจจริงยังได้รับผลกระทบหลายประเทศ  
ยังเผชิญกับการติดเชื้อระลอกสอง ตัวเลขการจา้งงานยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการใช้จ่ายผู้บริโภคมีโอกาสกลับไปปรับตัวลงหาก
สถานการณ์ไม่ดีขึ้น ดังนั้นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วและแรงมีโอกาสพักฐานเพื่อรอดูความชัดเจนของการควบคุมโรคหรือพัฒนาการ
ทางบวกของวัคซีน นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ท่ามกลางปัญหาการระบาดของ COVID-
19 การเรียกร้องสิทธิของคนผิวสี ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีโอกาสสร้างความผันผวน ท าให้นักลงทุนน่าจะระมัดระวัง  
การลงทุนก่อนการเลือกตั้งเพื่อรอดูความชัดเจนอีกครั้ง 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญยิ่งใน

การบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดภายใตค้วามเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

 

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามหรือข้อแนะน าประการใด โปรดติดต่อสอบถามหรือแสดงความเห็นได้ที่

ฝ่ายบริการและการขายลูกค้าบุคคล  โทร 0 2305 9855 หรือที่ www.phatraasset.com 

       ขอแสดงความนับถือ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

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

 ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร  ได้ที่ 
โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : customerservice@phatraasset.com 
 

 

http://www.phatraasset.com/
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

 กองทุนเปิดภทัร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ ชนดิทัว่ไป (PHATRA PGE) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  522,056,310.22 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.7441 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 ตั้งแต่จดัตั้งกองทนุ 

กองทุนรวม  -9.07% -0.64% -6.53% N/A N/A N/A N/A -2.56% 
ตัวชีว้ัด3 -8.65% 0.02% -5.61% N/A N/A N/A N/A -0.29% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

45.05% 56.71% 41.43% N/A N/A N/A N/A 31.21% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

39.60% 49.68% 36.45% N/A N/A N/A N/A 27.46% 

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 7.17% 

ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐาน 
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันค านวณผลตอบแทน
ในอัตราสว่น 5% 
ตั้งแตว่ันท่ี 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตวัชีว้ัด เป็น 
95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แตว่ันจดัตั้งกองทุนรวมไมค่รบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแตจ่ัดตั้งกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ :  
1. ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนตัง้แต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
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 กองทุนเปิดภทัร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ ชนดิ F (PHATRA PGE-F) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  -  บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.7441 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.06% 

ตัวชีว้ัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.88% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42.15% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37.98% 

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 าตามมาตรฐาน 
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : 95% ดชันี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
ค านวณผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แตว่ันจดัตั้งกองทุนรวมไมค่รบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแตจ่ัดตั้งกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ :  

1. ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนตัง้แต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
4. เปิดบริการชนิดหน่วยลงทุน F ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 
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 กองทุนเปิดภทัร พาสซีฟ โกลบอล ชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  3,006.46 บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.7441 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30% 
ตัวชีว้ัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.50% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.51% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.61% 

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 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

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

ความผันผวน
ของตัวชี้วัด 

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

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐาน 
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : 95% ดชันี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
ค านวณผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แตว่ันจดัตั้งกองทุนรวมไมค่รบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแตจ่ัดตั้งกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ :  

1. ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนตัง้แต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
4. เปิดบริการชนิดหน่วยลงทุน SSF ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้    
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
-ไม่มี 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

 
 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

-ไม่มี- 
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 รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 

 
 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็นรายตัว 
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 การวัดค่าความผันผวนของผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนต่างประเทศที่  
PHATRA PGE ลงทุน 

 
หลักทรัพย ์

ผลตอบแทน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 (Return) (Return Standard Deviation) 

iShares MSCI ACWI ETF -0.43% 43.65% 

Source: Bloomberg  

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้นๆ ข้อมูลในการค านวณช่วงวันท่ี 28 มิถุนายน 

2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครือ่งมือพื้นฐานในการวดัความเส่ียง ซึ่งแสดงถงึความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับคา่เฉล่ีย โดยใน

ที่น้ีใช้การค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันท าการ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
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ข้อมูลการลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน PHATRA PGE ไปลงทุน 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมคีวามเสี่ยงในระดับต่ าท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 

หมายเหตุ: การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสาร

หน้ีประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการ

ก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอันดับนั้น 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
 

- ไม่มี 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.70 เท่า 
 

 ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หน้ีหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่ม ี
 

 ข้อมูลการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) 
- ไม่มี  
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 ข้อมูลการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด 
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com 
 

 รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com   
 

 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

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

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

 

http://www.phatraasset.com/
http://www.phatraasset.com/
http://www.sec.or.th/
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 
ส าหรับรอบระยะเวลาวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 
และการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึงการจัดการ
กองทุน 

 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที ่ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  สน. 38 /2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดย
สรุป ดังนี้  

 1. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วย
 ลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  
 2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
 จัดการ การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันใน
 ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

31 ตุลาคม 2562  
เป็นต้นไป 

ชื่อย่อกองทุน แก้ไขชื่อย่อกองทุน ดังนี้  
ชื่อย่อ (เดิม) : PHATRA PGE 
ชื่อย่อ (ใหม่) : PHATRA PGE FUND 

2 มีนาคม 2563  
เป็นต้นไป 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  โดยกองทุนมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1. หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE) : ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป 
และ /หรือ ผู้ลงทุนประ เภทอื่นที่ บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. หน่วยลงทุนชนิด F (PHATRA PGE-F) : ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้ออื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  เช่น ค าจ ากัดความ จ านวนเงินทุนของโครงการ
จัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที ่เสนอขาย การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  การสับเ ปลี ่ยนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้

2 มีนาคม 2563  
เป็นต้นไป 
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เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 
ถือหน่วยลงทุน วิธ ีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ เป็นต้น 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ดังนี ้

 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) : ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด  

 
ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น ชื ่อย่อกองทุน ค าจ ากัดความ จ านวน
เงินทุนของโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่า ย วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ม ูลค ่าหน่วยลงทุน  และราคาหน่วยลงทุน  หล ัก เกณฑ์และว ิธ ีการ
ด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ เป็นต้น 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องของกองทุนรวมเพื ่อการออม เช่น 
เงื่อนไข (อายุโครงการ) ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ การเสนอ
ขายภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน  การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น 

18 พฤษภาคม 2563  
เป็นต้นไป 
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