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สาส์นบริษัทจัดการ 
 
เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 
(PHATRA SG-AA) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลาประมาณ 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  
บริษัทจึงขอน าส่งรายงานระยะเวลาบัญชี มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุน
โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุน PHATRA SG-AA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 11,287.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.5470 บาท โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 ซึ่งค านวณจากค่าเฉล่ียของดัชนี SET TRI ในสัดส่วนร้อยละ 25, ดัชนี MSCI AC 
World NETR USD Index ในสัดส่วนร้อยละ 25 ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณเป็นเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน, ดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี  ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5, ดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 5 , 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วนร้อยละ 10 , Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วนร้อยละ 10, PF & REIT Total Return Index ในสัดส่วน 
ร้อยละ 5, The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 5, The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return 
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทนใน
สัดส่วนร้อยละ 3, ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 2, ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนเฉล่ียประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 5 ทั้งนี้ กองทุนได้
ด าเนินการเปล่ียนเป็นตัวชีวัดข้างต้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (benchmark) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การลงทุน 

 
ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  
ตลาดหุ้นในประเทศ 

ดัชนี SET index ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,595.58 จุด มาปิดที่ 
1,730.34 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 

 ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดัชนี SET Index  ปรับตัวในทิศทางที่เป็นขาขึ้นจากจุดต่ าสุดของปีในเดือนมิถุนายน  
โดยเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 1,607.27-1,756.41 จุด  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 1) ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่



 

 

ความกังวลในประเด็นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศลดลง หลังสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลง
เบื้องต้นในการเจรจาทางการค้าระหว่างกันได้ ขณะที่รัฐบาลจีนมีการใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ส่งผลให้
นักลงทุนคลายความกังวลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 2) ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่า
คาดการณ์ โดยเห็นสัญญาณฟื้นตัวของยอดปล่อยสินเชื่อของระบบธนาคาร และ คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น แม้รายได้ค่าธรรมเนียมจะ
ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการเรียกเก็บค่าโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตาม 3) GDP ไตรมาสที่ 2 ของไทย ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 
4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีการเติบโตแบบกระจายตัว การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดต้ังแต่ปี 2013 ขณะที่การลงทุนภาครัฐบาลและเอกชนเติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน 4) ความมั่นใจ
เก่ียวกับการเลือกต้ังที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดยตลาดคาดว่าการเลือกต้ังจะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง ก.พ. ถึง พ.ค. 2562 อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สร้าง
ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ได้แก่ 1) ความกังวลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตุรกี ซึ่งค่าเงินลีราอ่อน
ค่าลงอย่างรวดเร็วจากปัญหาเงินเฟ้อสูง ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินส ารองระหว่างประเทศต่ า ซึ่งอาจกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบธนาคารประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปอาทิ สเปน ฝร่ังเศส และ อิตาลี นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าสถานการณ์ในตุรกีอาจจะลุกลาม
ไปยังประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจไม่แข็งแรง เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย เป็นต้น 2) อัตราการเติบโต
ของนักท่องเที่ยวในเดือน ส.ค. อยู่ที่ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งต่ ากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ หลังจาก
เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตในช่วงต้นเดือน ก.ค. และ 3) ความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ  กับจีน ที่ยังคงมีการตอบโต้
การขึ้นภาษีน าเข้าสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง หากลุกลามอาจกระทบต่อการค้าโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต  

ในเดือน ต.ค.- ธ.ค. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,563.88 จุด หรือปรับตัวลงร้อยละ 10.96 จากไตรมาสก่อนหน้า หรือปรับตัว
ลงร้อยละ 10.82 เมื่อเทียบกับส้ินปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลก ในไตรมาสนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายหุ้นไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยขายสุทธิถึง 7.86 หมื่นล้านบาท และมียอดขายสุทธิทั้งปีสูงถึง 2.84 แสนล้านบาท ปัจจัยกดดันตลาดที่ส าคัญได้แก่ 
1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งแม้ว่าจะมีการเล่ือนเวลาขึ้นภาษีน าเข้า 2 แสนล้านเหรียญฯ ออกไป จากวันที่  
1 ม.ค. 2562 เป็นวันที่ 1 มี.ค. 2562 ทั้งนี้นักลงทุนยังคงกังวลว่าหากส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังหาข้อสรุปเพิ่มเติมไม่ได้ สหรัฐฯ  
ก็จะมีการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเป็นร้อยละ 25 (ปัจจุบันเก็บในอัตราร้อยละ 10) ซึ่งอาจส่งผลให้การค้าและเศรษฐกิจของโลก
ชะลอตัวในปี 2563 2) การยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางส าคัญทั่วโลก (QE Unwind) ส่งผลให้สภาพคล่องใน
ระบบการเงินโลกลดลง โดยในเดือน ธ.ค. 2561 ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 ขณะที่ธนาคาร
กลางยุโรปประกาศยุติการด าเนินมาตรการ QE หลังเดือน ธ.ค. 2018 3) ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้
ข้อสรุป โดยหากสภาอังกฤษลงมติไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอของนายกเทเรซา เมย์ อาจส่งผลให้อังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรป  
แบบไร้ข้อตกลง และอาจกดดันสภาพเศรษฐกิจของทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปโดยรวมให้เข้าสู่สภาวะถดถอยได้ 4) ราคาน้ ามันดิบ 
Brent ที่ปรับตัวลงกว่าร้อยละ 34.9 มาปิดที่ 53.8 เหรียญต่อบาร์เรล ณ ส้ินไตรมาส 4 จาก 82.7 เหรียญต่อบาร์เรลในไตรมาส  
ก่อนหน้า จากความกังวลว่าอุปสงค์ของน้ ามันอาจจะปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อุปทานจากสหรัฐฯ  
ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5) ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยที่ประกาศออกมาต่ ากว่าคาดการณ์ อาทิ GDP ไตรมาส 3  
ที่เติบโตเพียงร้อยละ 3.3 เทียบกับร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 2 รวมถึงตัวเลขการส่งออกในเดือน พ.ย. ที่หดตัวร้อยละ 0. 95 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และรายได้ภาคเกษตรที่หดตัวลงร้อยละ 5.0 จากทั้งราคาและผลผลิตการเกษตรที่ปรับตัวลง 6) จ านวน
นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์เรือล่มในเดือน ก.ค. ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
นักท่องเที่ยวจีนหดตัวถึงร้อยละ 20 และร้อยละ 15 ในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ตามล าดับ 7) ตลาดหุ้นไทยยังคงไม่ตอบสนองต่อปัจจัย



 

 

บวกทางการเมืองในประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้พรรคการเมืองต่างๆท ากิจกรรมทางการเมืองได้ แต่ยังคงไม่มีการก าหนด  
วันเลือกต้ังที่ชัดเจน ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในไตรมาสนี้ ได้แก่ 1) สัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอลงของ FED โดยประมาณ
การการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (dot plot) แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ FOMC ได้ปรับมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยจาก 3 คร้ัง ลงมา
เหลือเพียง 2 คร้ังในปี 2562 ซึ่งอาจส่งผลบวกให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) หลังตลาดหุ้นในประเทศ
เกิดใหม่ปรับลดลงจนมีระดับ Valuation ที่น่าสนใจ 2) ตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยรวมส่งสัญญาณการฟื้นตัว โดยเติบโตร้อยละ 4.5  
ในเดือน พ.ย. จากที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อน หลังรัฐบาลยกเลิก Visa on Arrival ส าหรับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ ในช่วงเดือน 
พ.ย. 61 – ม.ค. 62 

เดือน ม.ค. – มี.ค ปี 2562 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.73 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ 1) Fed ส่งสัญญาณพร้อมชะลอ 

การปรับขึ้นดอกเบี้ยและและอัตราการปรับลดงบดุลของธนาคารกลาง หากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแ รงลง  

2) ความคาดหวังต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งมีทิศทางในเชิงบวกว่าอาจสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ 3) ความคืบหน้า

การเจรจา Brexit ถึงแม้แผนการออกจากสมาชิกภาพของ  สหราชอาณาจักรที่ผ่านการอนุมัติร่วมกับสหภาพยุโรปจะถูกคว่ าร่าง 

ในรัฐสภาอังกฤษเมื่อวันที่ 15 ม.ค. แต่การที่นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษชนะการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ ท าให้  

มีความหวังว่านางเมย์จะกลับไปเจรจากับยุโรปอีกรอบเพื่อให้ได้แผนซึ่งเป็นที่พอใจของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และกลับไปลงมติในสภา  

อีกคร้ัง  นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP ของกลุ่มยูโรโซนในปี 2562 เหลือร้อยละ 1.1 จาก 1.7  

4) ราคาน้ ามันดิบ Brent ที่เร่ิมฟื้นตัวต้ังแต่ช่วงปลายปีจากระดับ 53 เหรียญต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 60 -62 เหรียญต่อบาร์เรล  

หลังกลุ่มโอเปกและรัสเซียเร่ิมลดก าลังการผลิตลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ ามันปรับตัวขึ้น 5) กกต. ประกาศให้ 24 มี.ค.2562 เป็น 

วันเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและหนุนให้ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน  

6) นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

ที่มีสัดส่วนของแรงงานสูง 7) ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากร้อยละ 4.0  เป็น 3.8 

จากการส่งออกที่ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.0 จาก 3.8 ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ  

 เดือน เม.ย.-มิ.ย. ตลาดหุ้นไทยเคล่ือนไหวค่อนข้างผันผวน แต่ดัชนีสามารถปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 แม้ว่าในช่วงเดือน 

เม.ย.-พ.ค. ตลาดจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.48 โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 1) พัฒนาการเร่ืองนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ 

ประเทศส าคัญ โดยเฉพาะจีน ที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้อย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ก่อนหน้า โดยเฉพาะในประเด็นการบังคับถ่าย

โอนเทคโนโลยีและประเด็นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้ในที่สุดสหรัฐฯ ปรับเพิ่มภาษีน าเข้ามูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ 

ในอัตราร้อยละ 25 จากเดิมที่เก็บภาษีร้อยละ 10 นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังมีการข่มขู่ว่าอาจจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มอีก

บนสินค้ามูลค่า 3.25 แสนล้านดอลลาร์ โดยทางรัฐบาลจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีน าเข้าจากสหรัฐฯ บนสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้าน

ดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 5-25 หลังจากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามออกค าส่ังให้บริษัทสหรัฐฯ ห้ามจ าหน่าย

สินค้าและท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทหัวเว่ย ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยให้เหตุผลถึงความมั่นคงของสหรัฐฯ ท าให้

บริษัทหลายแห่ง เช่น Google Microsoft Intel Panasonic ออกมาประกาศระงับการท าธุรกิจกับหัวเว่ยตามมาตรการของสหรัฐฯ 

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจท าให้เกิดความเป็นความขัดแย้งในห่วงโซ่ทางเทคโนโลยีซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกันทั่วโลก 

นอกจากนั้นในช่วงปลายเดือน พ.ค. สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเม็กซิโก เหนือความคาดหมายของตลาด โดยเร่ิมต้นที่ร้อยละ 5 



 

 

ต้ังแต่วันที่ 10 มิ.ย.นี้ เพื่อลงโทษและกดดันที่เม็กซิโกไม่พยายามแก้ไขปัญหาผู้อพยพให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2) การประกาศตัวเลข 

GDP ไตรมาสแรก ของประเทศสหรัฐฯ และจีน ที่เติบโตร้อยละ 3.2 และ 6.4 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่า

คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 และ 6.3 ตามล าดับ ท าให้นักลงทุนลดความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวลงแรงของเศรษฐกิจโลก 3 ) ตัวเลข 

การเติบโตของ GDP ของไทย ในไตรมาสแรก เติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ไตรมาสสอง นักเศรษฐศาสตร์

ส่วนใหญ่ มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน 3) แม้ว่า MSCI ปรับเพิ่มน้ าหนักในตลาดหุ้นไทยจากร้อยละ 2.43  

เป็นร้อยละ 2.90 ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายท าสถิติสูงใหม่เป็นประวัติการณ์ประมาณ 2 แสนล้านบาท ในวันที่ 28 พ.ค.แต่ไม่มีผล 

ท าให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้ในเดือน มิ.ย. ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัย

สนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ธนาคารกลางส าคัญๆ ทั่วโลก ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป ส่งสัญญาณพร้อม  

ผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มชะลอ 

ตัวลง (2) นักลงทุนคาดการณ์ถึงพัฒนาการเชิงบวกจากเร่ืองนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน จากการประชุม G20 นอกรอบ

ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ  และจีน ที่จัดขึ้นในวันที่  28 -29 มิ.ย. (3) พัฒนาการเชิงบวกของการเมืองไทย หลังจากพรรค 

พลังประชารัฐสามารถเป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาล และรัฐสภามีมติเลือก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  

(4) ความคาดหวังเร่ืองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ัน อาทิ การสนับสนุนทางรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและราคาผลผลิตของ

เกษตรกร (5) ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวขึ้นถึง ร้อยละ 6.79 ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ าหนักต่อดัชนีสูง (6) ค่าเงินบาทมีทิศ

แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกระแสเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย 

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปรับตัว
ลดลงอย่างมากในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางถึงยาว ยกเว้นพันธบัตรระยะส้ันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่น
อายุต่ ากว่า 12 เดือน อยู่ในช่วงร้อยละ 1.68 – 1.79 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 – 0.50  พันธบัตรในรุ่นอายุ 1-2 ปี อยู่ในช่วงร้อยละ 
1.78-1.79 ปรับเพิ่มร้อยละ 0.08-0.24   พันธบัตรรุ่นอายุ  3-7 ปี อยู่ในช่วงร้อยละ 1.78 – 1.98ปรับลดลงร้อยละ  0.06-0.43  
พันธบัตรรุ่นอายุ 7-10 อยู่ในช่วงร้อยละ 2.03 – 2.16 ปรับลดลงร้อยละ 0.51-0.64  และพันธบัตรรุ่นอายุมากกว่า 10 ปี ถึง 30 ปี  
อยู่ในช่วงร้อยละ 2.21 – 3.01 ปรับลดลงร้อยละ 0.65-0.81 การเคล่ือนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีความ 
ผันผวนสูง โดยปรับเพิ่มชันขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของปี 2561 จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) และการกลับมาเพิ่มปริมาณพันธบัตรระยะส้ันของธนาคารแห่งประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562   
เส้นอัตราผลตอบแทนมีทิศทางปรับลดตัวลงและลาดชันลดลง หลังจากมีสัญญาณชัดเจนขึ้นที่เศรษฐกิจโลกเร่ิมเข้าสู่ภาวะชะลอตัว
และส่งผ่านผลกระทบมายังภาคการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการเคล่ือนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยมีความสอดคล้องกับทิศทางตลาด
ตราสารหนี้ต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยได้รับอิทธิพลจากตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิม
กลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการไหลข้าวของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่มองว่า
สินทรัพย์สกุลบาทเป็นสินทรัพย์ที่มีความเส่ียงต่ า ท าให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้มีอยู่ในระดับสูง 

 

 



 

 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ 

ภาวะตลาดต่างประเทศส าหรับวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Net total 
Return USD Index เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 ดัชนีตราสารหนี้โลก JP Morgan Global Aggregate Bond TR (Unhedged) USD เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.63  

ในเดือน ก.ค.-ก.ย. ปี 2561 ดัชนีตลาดหุ้นโลกปรับตัวบวกจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทส่วนใหญ่ที่ประกาศ
ออกมาดี น าโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ35 เป็นร้อยละ 21 ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัว
ลดลงจากความกังวลของผลกระทบเชิงลบจากวิกฤติค่าเงินในประเทศตุรกีต่อระบบธนาคารในยุโรป เนื่องจากธนาคารบางแห่งมี
ธุรกรรมการกู้ยืมและการลงทุนในประเทศตุรกี ประกอบกับตัวเลขดัชนีชี้น าเศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing 
Manager Index) ในเดือนส.ค. อยู่ที่ระดับร้อยละ 54.4 ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตที่
ยังคงขยายตัว แต่ตัวเลขมีแนวโน้มชะลอตัวต้ังแต่ต้นปี 2561   

ในเดือน ต.ค.-พ.ย. ปี 2561 ดัชนีตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงร้อยละ 6.51 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนจากการ
ส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปลายปีนี้และปีหน้า รวมถึงการที่ตลาดกลับมาให้
ความส าคัญกับประเด็นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคล่ีคลายลง ซึ่งภาษีการน าเข้าสินค้าจาก
จีนที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั้งจากต้นทุนในการน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
หรืออาจมีค่าใช้จ่ายในการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพื่อลดต้นทุน ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอนาคต 
ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลดลงหลังจากผลการเลือกต้ังกลางสมัยของสหรัฐฯ ในเดือนพ.ย. แม้จะเป็นตามผลส ารวจที่เปิดเผยมาก่อนหน้า 
โดยพรรค Republican ยังคงครองเสียงข้างมากในสภาสูงได้ แต่พรรค Democrat เป็นฝ่ายได้รับเสียงข้างมากในสภาล่าง  
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลท าให้การจัดท านโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในระยะต่อไปมีความยากล าบากขึ้นทั้งด้านนโยบายปรับ
ลดภาษีเงินได้, การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านการเงินและธุรกิจ  รวมถึงนโยบาย healthcare เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นได้รับแรง
กดดันจากความไม่แน่นอนจากท่าทีของสหภาพยุโรปต่อข้อเสนอเงื่อนไขการออกจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักร (BREXIT)  
รวมถึงความกังวลต่อผลการประชุมนอกรอบระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจขยายขอบเขตการเก็บภาษีการค้าระหว่างกันจนกระทบต่อ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

ในเดือน ธ.ค. ปี 2561ดัชนีตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.17 โดยมีประเด็นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมชะลอตัว
ลงเป็นปัจจัยลบที่นักลงทุนให้ความส าคัญ แม้การเก็บภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จะยังไม่คล่ีคลาย แต่ก็เร่ิมมีสัญญาณที่ดีขึ้น
หลังทั้งสองประเทศมีข้อตกลงที่จะไม่ขึ้นภาษีการค้าระหว่างกันเพิ่มเติมไปจนถึงปลายเดือนก.พ. 2562 และจีนประกาศจะลดภาษี
น าเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ ลงจากเดิมที่เก็บในอัตราร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 15 แต่การจับกุมรองประธานบริษัท Huawei ใน
แคนาดาในช่วงต้นเดือน ท าให้นักลงทุนมีความกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและอาจท าให้ปัญหา
การค้ายืดเย้ือต่อไป ในช่วงกลางเดือนธ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.25-2.50 
เป็นไปตามที่ตลาดคาด แต่ได้ปรับลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปี 2562 จาก 3 คร้ังเหลือ 2 คร้ัง และปรับลดประมาณการ  
การเติบโตของ GDP ปี 2562 จากเติมร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 

เดือน ม.ค. – เม.ย. ปี 2562  ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ 1) Fed ส่งสัญญาณพร้อมชะลอการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยและและอัตราการปรับลดงบดุลของธนาคารกลาง หากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแรงลง 2) ความคาดหวังต่อการ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งมีทิศทางในเชิงบวกว่าอาจสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ 3) ความคืบหน้าการเจรจา Brexit ถึงแม้
แผนการออกจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรที่ ผ่านการอนุมัติร่วมกับสหภาพยุโรปจะถูกคว่ าร่ างในรัฐสภาอังกฤษ 



 

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. แต่การที่นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษชนะการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ ท าให้มีความหวังว่านางเมย์จะ
กลับไปเจรจากับยุโรปอีกรอบเพื่อให้ได้แผนซึ่งเป็นที่พอใจของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และกลับไปลงมติในสภาอีกคร้ัง  4) ราคาน้ ามันดิบ 
Brent ที่เร่ิมฟื้นตัวต้ังแต่ช่วงปลายปีจากระดับ 53 เหรียญต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 60-62 เหรียญต่อบาร์เรล หลังกลุ่มโอเปกและ
รัสเซียปรับลดก าลังการผลิตลงตามข้อตกลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ ามันปรับตัวขึ้น  

ในเดือน พ.ค.ปี 2562 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 3.18 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยกระทบตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) พัฒนาการเร่ืองนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ ประเทศส าคัญ โดยเฉพาะจีน ที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้อย่างที่ตลาด
คาดหวังไว้ก่อนหน้า โดยเฉพาะในประเด็นการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีและประเด็นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้ในที่สุด
สหรัฐฯ ปรับเพิ่มภาษีน าเข้ามูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 25 จากเดิมที่เก็บภาษีร้อยละ 10 นอกจากนี้ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ขู่ว่าอาจจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มอีกบนสินค้ามูลค่า 3.25 แสนล้านดอลลาร์ โดยทางรัฐบาลจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษี
น าเข้าจากสหรัฐฯ บนสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 5-25 หลังจากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
ลงนามออกค าส่ังให้บริษัทสหรัฐฯ ห้ามจ าหน่ายสินค้าและท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทหัวเว่ย ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของ
จีน โดยให้เหตุผลถึงความม่ันคงของสหรัฐฯ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจท าให้เกิดความเป็นความขัดแย้งในห่วงโซ่ทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกันทั่วโลก (2) การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมา
สะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ดัชนีภาคการผลิตของโลก ที่ส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับขยายตัวที่ร้อยละ 50   

ในเดือน มิ.ย. ปี 2562  ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นหลักได้แก่ (1) ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีมติ 9-1 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ตามที่ตลาดคาด โดยระบุว่าคณะกรรมการ Fed พร้อมด าเนิน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีต่อไป ซึ่งสะท้อนได้ว่า Fed พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะใกล้ทันที
หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีแนวโน้มอ่อนแอลงกว่าที่คาด พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้เป็นร้อยละ 1.8 จากเดิมร้อยละ 2.0 
และปีหน้าเป็นร้อยละ 1.9 จากเดิมร้อยละ 2.0 (2) นักวิเคราะห์คาดหวังว่าในการประชุม G20 สหรัฐฯ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจีนเพิ่มเติม ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนี CSI300 ของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) ส่งสัญญาณพร้อมใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หากความตึงเครียด
ทางการค้ากดดันเศรษฐกิจจีนมากขึ้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีน เช่น ยอดส่งออกเดือน พ.ค. พลิกกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.1  
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า จากที่หดตัวร้อยละ 2.8 ในเดือนก่อน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 
โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเร่งส่งออกสินค้าก่อนหน้าภาษีน าเข้าจะถูกปรับเพิ่มขึ้น และเงินหยวนที่อ่อนค่าลงร้อยละ 2.5  
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 

ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ 

ส าหรับตลาดตราสารหนี้โลกมีความผันผวนสูงมาก โดยในปี 2561 ภาวะการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกได้ผลกระทบเชิงลบ
จากผลการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง  แต่เมื่อเศรษฐกิจของประเทศหลักเร่ิมชะลอตัวลงและถูกกดดันจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จนกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ท าให้ตลาดเร่ิมกังวลต่อการชะลอตัวลงอย่างรุนแรง
และอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในอนาคต  เหตุการณ์พลิกผันดังกล่าวท าให้ในปี 2562 นักลงทุนให้น้ าหนักกับการลงทุนใน
กลุ่มตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยกว่าสินทรัพย์เส่ียงประเภทอื่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล รวมอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการโอนเม็ดเงินมาลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



 

 

โดยภาพรวม ผลตอบแทนของตราสารหนี้โลกระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มพันธบัตรรัฐบาล
โลกให้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 5.63   ผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนในกลุ่ม Investment Grade ให้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 
7.74  ขณะที่กลุ่ม High Yield ให้ผลตอบแทนร้อยละ 8.08  ส่วนกลุ่มตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด
ร้อยละ 11.06   

 
แนวโน้มการลงทุน 
ตลาดหุ้นในประเทศ 

 คาดการณ์ SET Index Target ปี 2563 ที่ระดับ 1,714.45 จุด โดยอิงค่าเฉล่ีย Forward PE ratio ที่ 15.55 เท่า โดยคาดว่า

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน เนื่องจากรอผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจาก

ประเทศส าคัญๆ นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลง และก าไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มชะลอตัวเช่นกัน 

อย่างไรก็ดีสภาพคล่องในประเทศยังอยู่ในระดับสูงน่าจะช่วงสนับสนุนให้ตลาดหุ้นได้ในภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับ

ต่ าเป็นเวลานาน 

 กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการเติบโตของก าไรที่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคา
ปรับตัวลงมากจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง  

ตราสารหนี้ในประเทศ 

ในคร่ึงหลังของปี 2562 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น แต่จะยังแกว่งตัวในระดับต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียในอดีตจากปัจจัยด้านสภาพคล่องที่ยังมีอยู่สูง และภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของภาค
การค้าและบริการต่างประเทศเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัวและการแข็งค่าของเงินบาท โดยคาดว่า กนง.จะให้
ความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นโยบายการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่ 
กนง.อาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนนโยบายอัตราดอกเบี้ยในลักษณะผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศและลดแรง
กดดันจากการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยในตลาดโลก  ส าหรับปัจจัยที่ต้องจับตาดู
ในระยะถัดไปคือ (1) การส่งสัญญาณของ กนง. ที่เก่ียวข้องกับนโยบายดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียน  (2) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลใหม่  (3) ผลกระทบจากการเร่ิมบังคับใช้กฎหมายภาษีตราสารหนี้ที่จะเร่ิมเรียกเก็บจากกองทุน
รวมในประเทศต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน  (4) การด าเนินนโยบายการเงินประเทศ
เศรษฐกิจส าคัญ เช่น สหรัฐฯ ประชาคมยุโรป และจีน  

ตลาดต่างประเทศ 

ส าหรับมุมมองการลงทุนในคร่ึงปีหลังของปี 2561 ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอเมริกา แม้ว่าจะมีการด าเนินนโยบาย
ทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการลดสภาพคล่องในระบบ 
(Quantitative Tightening) แต่ด้วยตลาดแรงงานในอเมริกาที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าการด าเนินนโยบายทางการเงิน
ของประเทศต่างๆ จะไม่กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกามากนัก แม้อาจจะท าให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงขึ้น ส่วนมุมมอง
ต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่นคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่า ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่น



 

 

โดยรวม ส าหรับตลาดยุโรปคาดว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมา โดยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการ
ถอนตัวออกจากยูโรโซนของประเทศอังกฤษ และการเปิดเผยร่างงบประมาณปี 2562 แบบขาดดุลของอิตาลีในวันที่ 27 ก.ย. ซึ่งมี
ความเส่ียงที่จะสูงเกินกว่าขอบเขตของ ECB ที่ร้อยละ 3.0 ต่อ GDP และอาจท าให้ ECB ต้องเข้าแทรกแซงและอาจน าไปสู่ความ 
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของอิตาลีและยุโรปได้ ปจัจัยที่ต้องจับตามองได้แก่ (1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เราคาดว่า
จะปรับขึ้นอีก 2 คร้ังในคร่ึงหลังของปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการคาดการณ์ของตลาด ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ยังคงด าเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0 และด าเนินมาตรการ 
QE ต่อไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 ในวงเงิน 3 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน (2) ความเส่ียงของการด าเนินนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ  
ที่มีแนวโน้มไปในทางกีดกันการค้ามากขึ้น  (3) การด าเนินนโยบายทางการเงินของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่มีแนวโน้ม
ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แนวโน้มการลดการซื้อสินทรัพย์และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
ส าคัญทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของกระแสเงินทุน (4) ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (5) ปัญหาหนี้สินในจีนที่ยัง
อยู่ในระดับสูง (6) ความคืบหน้าของการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่ก าลังอยู่ระหว่างเจรจาโดยจะต้องได้ข้อสรุปและเร่ิม
ด าเนินการในเดือน ม.ค.ปี 2562 รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปเช่นในอิตาลี ซึ่งอาจจะท าให้ค่าเงิน
ปอนด์ และค่าเงินยูโร มีความผันผวนมากขึ้นตามล าดับ เป็นต้น 

ส าหรับตลาดตราสารหนี้โลก คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความเส่ียงจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง  หลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งสัญญาณจะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศ
อื่นๆ ที่พึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป
และญ่ีปุ่นจะยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง และอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติม แนวโน้มดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อ
ภาวการณ์ลงทุนในตราสารหนี้ และคาดว่าจะท าให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกแกว่งตัวอยู่ในระดับต่ าและมีความลาดชัน
ลดลง  และด้วยภาวการณ์ที่พันธบัตรให้ผลตอบแทนที่ต่ าลงท าให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งกลุ่ม Investment 
Grade กลุ่ม High Yield และกลุ่มตลาดเกิดใหม่จะยังได้รับผลบวกจากกระแสเงินทุนไหลเข้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดฯ จะเผชิญ
กับความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลงมาค่อนข้างในช่วงก่อนหน้านี้ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการ
พัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมขี้อสอบถามหรือข้อแนะน าประการใด โปรดติดต่อสอบถามหรือ แสดงความเห็นได้ที่
ทีมบริหารการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 02-305-9800 หรือที่ 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 าเนินงานของกองทุน1 
ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  11,287,755,198.78 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.5470 บาทต่อหน่วย 

  Year to 
Date 

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

กองทุนรวม  8.56% 2.94% 8.56% 4.83% 5.20% N/A N/A 4.04% 
ตัวช้ีวัด3 9.54% 3.14% 9.54% 6.28% 5.90% N/A N/A 4.49% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

3.69% 3.74% 3.69% 4.72% 4.34% N/A N/A 4.80% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

4.15% 4.33% 4.15% 5.10% 4.51% N/A N/A 5.21% 

  
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A -2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 
ตัวช้ีวัด3 N/A N/A N/A N/A N/A -2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A 8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวช้ีวัด : ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 25% SET TRI +25% MSCI AC World NETR 
USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
+5% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี  ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย +5% ดัชนตีราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี  +10% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD   +10% Bloomberg Barclays Global High Yield Total 
Return Index Value Hedged USD+5% PF & REIT Total Return Index+5% The FTSE Strait times REIT Index  ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน+3% The ICE BofA 
Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน+2%ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน+5% ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
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3 เดือนเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจาก
ปรับตัวชี้วัด (benchmark) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน 
4 กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จ ากัด ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
6 The blended returns are calculated by Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values 
licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a 
“contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a 
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, 
regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no 
copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any 
investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment 
or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, 
models, analytics or other materials or information. 

 
หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  

2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

 - ไม่มี  
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 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
 - ไม่มี  
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 รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่่งหน้ีก่่งทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 รายละเอียดและอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่่งหน้ีก่ง่ทุน ท่ีกองทุนลงทุน
หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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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 าที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง  และมีความเส่ียงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้  และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับ
ความนา่เช่ือถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด  และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถอืลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาช าระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียได ้ 
 
หมายเหต:ุ การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแตอ่ันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามี
ตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางใน
อันดับนั้น และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอนัดับนั้น 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 
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รายงานค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

- ไม่ม ี- 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมลู
ดังกลา่วพร้อมท้ังเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.78 เท่า 
 

 ข้อมูลการบันท่กมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หน้ีหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไมส่ามารถช าระหน้ีได้ (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี
 

 ข้อมูลการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี 

 

 ข้อมูลการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปปีฏิทินลา่สดุ 
- ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com 
 

 รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการที่ http://www.phatraasset.com   

 

http://www.phatraasset.com/
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 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน 

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

 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 
 

  
 
 

http://www.phatraasset.com/
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 

 

ส าหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล 

วิธีการค านวณก าหนดเวลา
ในการค านวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ  มูลค่าหน่ วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน 

โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันท าการถัดไป และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันท าการถัดไป รวมถึงแก้ไขเร่ืองอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นไป 

อัต รา ส่ วนกา รลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
เ พื่ อ เ ป็ น ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทุนรวม 

แก้ไขเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อในโครงการ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น อัตราส่วน single entity limit 
อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่น การรายงานกรณีลงทุนเกินอัตราส่วน รวมถึง
การเพิ่มเติมข้อความสงวนสิทธิกรณีมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์สัดส่วนการ
ลงทุน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 
38/2560 เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เร่ือง การลงทุนของ
กองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 
มกราคม 2561 และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

20  พฤศจิก ายน 
2561 เป็นต้นไป 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ก ร ณี 
บริษัทจัดการไม่สามารถ
ด ารงเงินกองทุนได้ตามที่
ประกาศก าหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมที่ เก่ียวกับ การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด เพื่อให้เป็นไป  ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 12/2561 หลักเกณฑ์
ในรายละเอียดเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุน และ 
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงและข้อก าหนด ลงวันที่  วันที่  17 
มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 7/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่  17 
มกราคม 2561 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สน. 11/2561 เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

20  พฤศจิก ายน 
2561 เป็นต้นไป 
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เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.87/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลนั้น ฉบับลงวันที่ 
17 ธันวาคม 2558 และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

การไม่รับเปิดบัญชีกองทุน 
เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม 

เพิ่มเติมข้อสงวนสิทธิ การไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้นให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท า
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ เพื่อความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ (โดยผู้สนใจ
ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัท ตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) 
 

20  พฤศจิก ายน 
2561 เป็นต้นไป 

การขอสงวนสิทธิเปิดข้อมูล
ผู้ถือหน่วย กรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเกิน 10% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   

เพิ่มเติมข้อความส าหรับกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยขอสงวนสิทธิ
เปิดข้อมูลผู้ถือหน่วย กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์และ/หรือข้อก าหนดของคู่ค้า ต่างประเทศ กรณีกองทุนรวมเข้าท า
ธุรกรรมกับคู่ค้าต่างประเทศ 
 

20  พฤศจิก ายน 
2561 เป็นต้นไป 
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