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

Optimise
your future

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
(PHATRA GNP) ได้ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจึงขอ
นาส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุน
โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 2,449.21 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.4020 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท มีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 1.04
ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World มีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงปลายปี 2562 ตลาดลงทุน
มีโมเมนตัมจากข่าวดีหลังสหรัฐฯ และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค.และมีพัฒนาการเชิงบวกเป็นลาดับ ทั้งการ
กลับมาสั่งซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯ จากจีน การเลื่อนห้ามทาธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ การเลื่อนการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าสหรัฐฯ
บางชนิด และนาไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น (Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นลาดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวนอีกครั้ง
หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ในจีนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม และจานวนผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือน
มีนาคม ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา จนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” หลายประเทศดาเนินมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุน
เกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม High Yield ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกสองครั้งรวมร้ อยละ 1.50 ทาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0-0.25
พร้อมทั้งประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงินที่ไม่จากัด กลับมาซื้อตราสารหนี้ประเภท MBS รวมถึงมีโครงการซื้อตราสารหนี้
ระยะสั้นและภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง เช่นเดียวกันธนาคารกลางยุโ รปเพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE)
อีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี และประกาศงบประมาณฉุกเฉินสูงถึง 7.5 แสนล้านยูโร สาหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า สอดคล้องกับรัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่ว โลกที่ต่าง
ดาเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ
ใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉลี่ยมากกว่า 10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ที่เฉลี่ยเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึง

มาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้ างเร็วเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทาให้
ตลาดหุ้น ฟื้น ตัว กลั บมาตั้ งแต่ช่ วงปลายเดื อนมี. ค.ในลัก ษณะ V-shape อีก ทั้ง ประเทศหลั ก ๆ อย่ างยุโรปและสหรั ฐฯ บางรั ฐ
เริ่มควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วนในช่วงปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นมาเป็นส่วนให้เศรษฐกิจมีภาวะ
ฟื้นตัวหนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว
ของผลกาไร ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักร
การลงทุนที่ค่อนข้างยาวสะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่าเพียง 27.2% ต่อปี
(ณ พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนหลักถือสัดส่วนเงินสดราว 4-6% ในช่วงที่ตลาดผันผวนจากการระบาดของไวรัส ซึ่ง
ไม่ได้ม ากเกิน ไปหลัง ตลาดหุ้นฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว กองเน้นลงทุนในกลุ่มอุ ตสาหกรรมย่อ ย Information Technology,
Consumer Discretionary และ Health Care โดยหุ้นที่มีน้าหนักลงทุนหลักในพอร์ตยังเป็น บริษัท Amazon ซึ่งมุ่งเน้นการทาธุรกิจ
การซื้ อ ขายในแบบออนไลน์ (E-Commerce) เทคโนโลยี ค ลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง และแอพพลิ เ คชั่ น บริ ษั ท Facebook ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชั่น Social Media ชั้นนาของโลก เป็นต้น สาหรับผลการดาเนินงานกองทุน ที่ผ่านมา 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 จะทาให้รูปแบบการค้า
การทาธุรกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป ยังคงจับตาผลกระทบต่อบริษัทที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตของผลกาไรในระยะยาว สามารถ
ปรับโครงสร้างธุรกิจให้ทากาไรในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยสนใจลงทุนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Digital Disruption
(การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่นและเซมิคอนดัคเตอร์) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการวิจัยมีนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวมถึงโอกาสที่น่าสนใจในกลุ่ม
เทคโนโลยีการแพทย์และไบโอเทค ที่คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของกาไรได้ในระยะยาว โดยให้ความสนใจน้อยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเก่าที่มีอัตราการเติบโตของรายได้หรือกาไรที่ต่า มีโอกาสถูกควบคุมจากภาครัฐมากขึ้น เช่น กลุ่มธนาคาร อสังหาฯ
สื่อสาร และสาธารณูปโภค เป็นต้น

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสาคัญยิ่ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้น
การพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด มีดชั นีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : 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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ผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ัด3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วดั 2

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3.48%
0.52%

4.28%
-1.04%

11.21%
5.96%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,449,209,084.05 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.4020 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จดั ตั้ง
3 ปี2
5 ปี2
10 ปี2
กองทุน2
4.62%
N/A
N/A
4.91%
2.83%
N/A
N/A
4.57%

36.13%

44.72%

33.32%

24.74%

17.15%

N/A

N/A

15.60%

37.89%

47.28%

34.89%

25.51%

16.94%

N/A

N/A

15.30%

Year to
Date
1.79%
-3.61%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด

2553
N/A
N/A

2554
N/A
N/A

2555
N/A
N/A

2556
N/A
N/A

2557
N/A
N/A

2558
0.64%
0.05%

2559
2560
2561
2562
-1.43% 14.09% -8.56% 17.65%
6.51% 12.83% -10.15% 17.26%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.17%

13.40%

7.68%

13.12% 11.53%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.45%

12.54%

6.51%

11.87% 10.16%

1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชีว้ ัด: MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
4. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่จัดตัง้ กองทุนรวม
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
หมายเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 รายละเอียดการลงทุน
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-ไม่มี
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ไม่มี
 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
-ไม่มี
 รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
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 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็นรายตัว
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การวัดค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานของหน่วยลงทุนต่างประเทศที่
PHATRA GNP ไปลงทุน
หลักทรัพย์
Capital Group New Perspective Fund (LUX)

ผลตอบแทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(ร้อยละ)
-0.07

(ร้อยละ ต่อปี)
37.21

Source: Bloomberg

ผลตอบแทน : ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้นๆ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม
2563
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดความเสีย่ ง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉลี่ย โดย
ในที่นี้ใช้การคานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันทาการ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน PHATRA GNP ไปลงทุน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการ T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการ
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี้ที่
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
AA
มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
ระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
คื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สู ง แต่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BBB มี ความเสี่ย งในระดั บ ปานกลาง ผู้อ อกตราสารหนี้ มี ความสามารถในการช าระ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ดอกเบี้ ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ ที่ เ พี ย งพอ แต่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ ย น ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่
แปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ มากกว่ า และอาจมี ค วาม รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
สามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ต่างประเทศ
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
นอกจากนี้ Tris Rating ยั ง ก าหนด “แนวโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
คื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ ต่ ากว่ า ระดั บ ปานกลาง และจะได้ รั บ ผลกระทบจากการ Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออก
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
ให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย ของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่ อความสามารถในการชาระหนี้ ทั้ งนี้ แนวโน้ ม
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ อันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการชาระ
ชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
อื่นๆ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
ชาระดอกเบี้ ย และคื นเงิ นต้ นตามก าหนดอย่ า งชั ด เจน โดยต้ อ งอาศั ย เงื่ อ นไขที่
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
ในการชาระหนี้ได้
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
D
เป็ นระดั บ ที่ อยู่ ใ นสภาวะผิดนั ดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ ไ ม่ สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดั บ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกาหนดให้ แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่
ได้ รับ การจัดอันดั บความน่า เชื่ อถื อขั้ นสูง สุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ดีมี ความเป็ นไปได้
มากกว่ า การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรง
ตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตรา
สารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการชาระหนี้คืนตามกาหนดเวลาจะมี
ความไม่ แ น่ นอนมากขึ้ นตามการเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิ จ
ในทางลบ
B (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขของตราสารหนี้ แ ละข้ อผูก พั นทางการเงิ นยั ง คง
เป็นไปได้ใ นปัจจุบั น แต่ความมั่นคงยั งจากัดอยู่ใ นระดับ หนึ่ ง
เท่ า นั้ น และความสามารถในการชาระหนี้ตามก าหนดอย่ า ง
ต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนี้ตามกาหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยูใ่ นภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่น ๆในประเทศไทยภายใต้ อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับตราสารทางการเงิน
ทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์
“ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้
ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพั นทางการเงิ นขึ้นอยู่ กับ สภาวะที่เอื้อต่ อการดาเนินธุ รกิ จและสภาพการณ์ ทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ”
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อย
โดยเปรี ยบเทีย บกันภายในอันดั บความน่าเชื่อถือขั้ นหลัก ทั้งนี้ จะไม่ มีการระบุสัญลัก ษณ์ ต่อท้า ย
ดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)” สาหรับ
อันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือจะถูกใช้เ พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และแจ้ ง แนวโน้ ม ทิ ศทางของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่า ว สัญ ญาณดั ง กล่ า วอาจระบุ เ ป็ น
“สัญญาณบวก” ซึ่ง บ่งชี้ แนวโน้ม ในการปรับ อันดั บความน่าเชื่อถื อให้สูง ขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่ง ชี้
แนวโน้ ม ในการปรั บ อันดั บ ความน่ า เชื่ อถื อให้ ต่าลง หรื อ “สัญ ญาณวิ วั ฒน์ ” ในกรณี ที่อันดั บ ความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ
มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนี้ทถี่ ูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนี้ทถี่ ูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสีย่ งในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทสี่ ร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้มาก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขนึ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
- ไม่มี การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
- ไม่มี สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.06 เท่า
 รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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