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กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ        
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
1 ธันวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563



 

 

สาส์นบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 
(PHATRA GNP) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจึงขอ
น าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุน  
โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 2,449.21 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.4020 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28  
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย 
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 1.04 

 

ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World มีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงปลายปี 2562 ตลาดลงทุน 
มีโมเมนตัมจากข่าวดีหลังสหรัฐฯ และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค.และมีพัฒนาการเชิงบวกเป็นล าดับ ทั้งการ
กลับมาส่ังซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯ จากจีน การเล่ือนห้ามท าธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ การเล่ือนการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าสหรัฐฯ
บางชนิด และน าไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น  (Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวนอีกครั้ง 
หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ในจีนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม และจ านวนผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือน
มีนาคม ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา จนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” หลายประเทศด าเนินมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุน
เกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เส่ียงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม High Yield ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกสองครั้งรวมร้อยละ 1.50 ท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0-0.25 
พร้อมทั้งประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงินที่ไม่จ ากัด กลับมาซื้อตราสารหนี้ประเภท MBS รวมถึงมีโครงการซื้อตราสารหนี้ 
ระยะส้ันและภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง เช่นเดียวกันธนาคารกลางยุโรปเพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE)  
อีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงส้ินปี และประกาศงบประมาณฉุกเฉินสูงถงึ 7.5 แสนล้านยูโร ส าหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  สอดคล้องกับรัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต่าง
ด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ  แต่ละประเทศ 
ใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉล่ียมากกว่า 10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ที่เฉล่ียเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึง



 

 

มาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง ท าให้  
ตลาดหุ้นฟื้นตัวกลับมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.ในลักษณะ  V-shape อีกทั้งประเทศหลัก ๆ อย่างยุโรปและสหรัฐฯ บางรัฐ  
เริ่มควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วนในช่วงปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นมาเป็นส่วนให้เศรษฐกิจมีภาวะ
ฟื้นตัวหนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อ 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund 
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว  
ของผลก าไร ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักร 
การลงทุนที่ค่อนข้างยาวสะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน  (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่ าเพียง 27.2% ต่อปี 
(ณ พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนหลักถือสัดส่วนเงินสดราว 4-6% ในช่วงที่ตลาดผันผวนจากการระบาดของไวรัส ซึ่ง
ไม่ได้มากเกินไปหลังตลาดหุ้นฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  กองเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย Information Technology, 
Consumer Discretionary และ Health Care โดยหุ้นที่มีน้ าหนักลงทุนหลักในพอร์ตยังเป็น บริษัท Amazon ซึ่งมุ่งเน้นการท าธุรกิจ
การซื้อขายในแบบออนไลน์ (E-Commerce) เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและแอพพลิเคชั่น บริษัท Facebook ผู้ให้บริการ
แอพพลิเคชั่น Social Media ชั้นน าของโลก เป็นต้น ส าหรับผลการด าเนินงานกองทุนที่ผ่านมา กองทุนได้รับผลกระทบเชิงบวก
เปรียบเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน (Relative Contribution) จากการลงทุนในสหรัฐฯ เป็นหลัก 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 
(การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง 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 าคัญยิ่ง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้น  
การพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 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 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  2,449,209,084.05 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.4020 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

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

กองทุนรวม  1.79% 3.48% 4.28% 11.21% 4.62% N/A N/A 4.91% 
ตัวชีว้ัด3 -3.61% 0.52% -1.04% 5.96% 2.83% N/A N/A 4.57% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

36.13% 44.72% 33.32% 24.74% 17.15% N/A N/A 15.60% 

ความผันผวน 
ของตวัชี้วดั2 

37.89% 47.28% 34.89% 25.51% 16.94% N/A N/A 15.30% 

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

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A 0.64% -1.43% 14.09% -8.56% 17.65% 
ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 17.26% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 11.53% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 10.16% 

1. เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อป ี
3. ตัวชีว้ัด:  MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 
4. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนนิงานตัง้แตว่ันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตัง้แตจ่ัดตัง้กองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหต ุ:   1. ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
   2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง                      
       ก่อนตัดสินใจลงทุน 
    3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 4 ธันวาคม 2558   
 
 



 

 

5 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
 -ไม่มี 
 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 -ไม่มี 

 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
-ไม่มี 

 

 รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 
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 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็นรายตัว 
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 การวัดค่าความผันผวนของผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนต่างประเทศที่  
PHATRA GNP ไปลงทุน 

 
หลักทรัพย ์ ผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อปี) 
Capital Group New Perspective Fund (LUX) -0.07 37.21 

Source: Bloomberg  
 
ผลตอบแทน : ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้นๆ ในช่วงวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 

2563 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวดัความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับคา่เฉล่ีย โดย

ในท่ีนี้ใชก้ารค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันท าการ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

ข้อมูลการลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน PHATRA GNP ไปลงทนุ 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ ากว่า 1 ปี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการ

ช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ       
 คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  
 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน  
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ 
สามารถในการช าระหน้ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการ
ช าระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีสูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหน้ีได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
        อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกนั 

T1 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหน้ีท่ี
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช าระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
          อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ี
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากน้ี Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออก
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต
ของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี ท้ังน้ี แนวโน้ม
อันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการช าระ
หน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

  หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินท่ีออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีได้ตรง
ตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตรา
สารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหน้ีตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่าน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หน่ึงและ ความสามารถในการช าระหน้ีคืนตามก าหนดเวลาจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคง
เป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหน่ึง
เท่าน้ัน และความสามารถในการช าระหน้ีตามก าหนดอย่าง
ต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการช าระหน้ีตามก าหนด
อย่างต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กร
หรือตราสารหน้ีซึ่งก าลังอยูใ่นภาวะผิดนัดช าระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความ
น่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงิน
ท่ีออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  
“ + ”  แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับ
ท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูง
กว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหน้ีดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหน้ี
ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจเท่าน้ัน       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น                
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อย
โดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ท้ังน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ ากว่า  “CCC (tha)”  ส าหรับ
อันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความ
น่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีท่ีอันดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
มักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Moody’s Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดบัความ
น่าเช่ือถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ าที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอนัดับ
ความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสีย่งในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญมี่ตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีส่ร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสญัญาช าระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาช าระหนี้ขึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับดว้ยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการก ากับดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับคุณภาพต่ าที่สดุในอันดับนั้น 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 
 

- ไม่มี - 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
 

- ไม่มี - 
 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.06 เท่า 
 

 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

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

 

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