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ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ ท่านทราบว่า กองทุนเปิ ดภัทรสตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
(PHATRA SG-AA FUND) ได้ ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั ้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัท
จึงขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลา 12 เดือนมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับทราบข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ
ของกองทุนดังต่อไปนี ้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน SG-AA FUND มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เท่ากับ 8,852.95 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.7319 บาท โดยผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้ อยละ 5.56 ในขณะที่เกณฑ์ มาตรฐาน
วัดผลการดาเนินงานลดลงร้ อยละ 4.24 ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี ดัชนี SET TRI ในสัดส่วนร้ อยละ 25 ดัชนี MSCI AC World
NETR USD Index ในสัดส่วนร้ อ ยละ 25 ปรับ ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณเป็ นเงินบาท ณ วัน ที่คานวณผลตอบแทน ดัช นี
พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วนร้ อยละ 5 ดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วนร้ อยละ 5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วนร้ อยละ 10 Bloomberg Barclays
Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วนร้ อยละ 10 PF & REIT Total Return Index สัดส่วนร้ อยละ 5
The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงิน ดอลลาร์ สงิ คโปร์ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน สัดส่วนร้ อยละ 5 The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุล
เงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ ผลตอบแทน สัดส่วนร้ อยละ 3
ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน สัดส่วนร้ อยละ 2ค่าเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลีย่ ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้ าน
บาทของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ สัดส่วนร้ อยละ 5
ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นในประเทศ
ดัชนี SET index ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรับตัวลดลงจาก 1,730.34 จุดมาปิดที่
1,339.03 จุด หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 22.61
เดือน ก.ค. –ก.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,637.22 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.38 เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น
ทั่วโลก โดยมีปัจจัยกดดันที่สาคัญ 1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ประกาศ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านาเข้าจากจีนมูลค่า 2.50 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากอัตราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และเรียกเก็บอัตรา
ภาษีร้อยละ 15 สาหรับสินค้านาเข้าจากจีนในส่วนที่ยังไม่เคยเรียกเก็บมูลค่าอีกกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนก็มีมาตรการ
ปรับ เพิ่ มอั ตราภาษีสินค้ านาเข้ าจากสหรั ฐอี กร้ อยละ 5-10 และยกเลิ กการซื้อสิ นค้ าเกษตรจากสหรัฐ ฯที่เ พิ่ง ประกาศไปก่ อนหน้ า

2) ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจีนอยู่ที่ระดับต่ากว่า 50 สะท้อน
มุมมองทางเศรษฐกิจที่เป็นลบของภาคธุรกิจ ขณะที่ ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนแอลงเช่นเดียวกัน และส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 2 ปี ติดลบ (Inverted Yield Curve) ทาให้นักลงทุนคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่
ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยในอนาคตอันใกล้ 3) ความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองของหลายประเทศ อาทิ การออกจากสหภาพ
ยุโรปของอังกฤษแบบไม่มีแผนรองรับ (Brexit) การประท้วงในฮ่องกงที่มีความยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น วิกฤตการเมืองใน
อิตาลีหลังนายกรัฐมนตรีลาออกจากปมขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาล และ วิกฤติการเมืองอาร์เจนติน่าหลังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้
รัฐบาลใหม่ที่เน้นนโยบายประชานิยม ทาให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลอาร์เจนติน่าและเงินเปโซ 4) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอ
ตัวลง โดย GDP ไตรมาส 2 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า นอกจากนั้นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ประจาไตรมาส 2 ส่วนใหญ่ยังออกมาต่ากว่าคาดการณ์ และ 5) ธปท.ออกมาตรการสกัดเงินทุนเก็งกาไรหลังค่าเงินบาทแข็งค่ามาก
ที่ สุดเมื่ อ เที ยบกั บ ประเทศในภู มิ ภ าค โดยลดวงเงิ น ที่ สามารถพั กค้ า งไว้ ใ นบั ญชี เ งิ น บาทสาหรั บ ผู้ มี ถิ่น ฐานต่ า งประเทศไม่ เ กิ น
200 ล้านบาท และเพิ่มระดับความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยให้
รายงานถึงระดับชื่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แท้จริง ขณะที่ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการลงทุนตราสารทุนทั่วโลก คือ มาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินจากธนาคารกลางสาคัญๆ อาทิ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิ ชย์ฯฝากกับ ECB
ลงร้อยละ 0.1 เป็น ร้อยละ -0.5 และดาเนินมาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75-2.00 ขณะที่ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราส่วนเงินกันสารองขั้นต่าสาหรับธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.5 เพื่อจะเสริมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ
เดือน ต.ค.-พ.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,590.59 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.23 เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 15,528.58 ล้านบาท โดยมีปัจจัยลบที่สาคัญได้แก่ 1) ตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาส 3/2562 เติบโตเพียงร้อย
ละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เป็นผลจากการชะลอตัวของการส่งออกและ
การสะสมสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ World Bank ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 เหลือร้อยละ 2.7
จากเดิมร้อยละ 3.5 และ IMF ลดเหลือร้อยละ 2.9 จากเดิมร้อยละ 3.5 2) ผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนประจาไตรมาส
3/2562 ออกมาต่ากว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการ โดยกาไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 15.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2561
3) ความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล หลังแพ้โหวตญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาผลกระทบของ ม.44 และ เมื่อขอให้มีการ
ลงคะแนนใหม่ก็ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ ทาให้ไม่สามารถจัดการประชุมต่อได้ 4) ความไม่แน่นอนของข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
สหรัฐ และจี น ที่มี ข่า วออกมาทั้ งในเชิง บวกและลบ สร้ างความสับ สนให้กับนั กลงทุ น 5) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ของไทย
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.25 ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นเพิ่มเติม อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3 มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย และ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น
ในเดื อน ธ.ค. ดัช นี ตลาดหุ้ นไทยปิดที่ ระดั บ 1,579.84จุด ปรับ ตั ว ลดลงร้อ ยละ 0.68 เที ยบกั บ เดื อ นก่อ นหน้า ในช่ ว ง
ครึ่งเดือนแรกตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังความพยายามที่จะหาข้อตกลงการค้าขั้นที่ 1 ระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 13 ธ.ค. ทางการของทั้งสองประเทศประกาศยืนยันการบรรลุร่างหลักการของข้อตกลง
การค้ าในขั้ นที่ 1 ก่อ นเส้น ตายที่ ทั้งสองฝ่า ยจะขึ้ นภาษีนาเข้า เพิ่ มเติ มในวั นที่ 15 ธ.ค. โดยสหรัฐ ฯ จะยกเลิ กการขึ้นภาษีสิน ค้าจี น
ในรอบเดือนธ.ค. ที่มีมู ลค่าราว 1.6 แสนล้ านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราร้อยละ 15 พร้อมกับปรับอัตราภาษีนาเข้ามูลค่า 1.2 แสนล้า น
เหรียญสหรัฐฯ ที่ถูกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 15 ไปตั้งแต่วัน ที่ 1 ก.ย. ให้ลดลงเหลือร้อ ยละ 7.5 ซึ่ง การประกาศดัง กล่าว ส่งผลให้

ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวขึ้น ตอบรับในเชิงบวกในช่วงที่เหลือของเดือน ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยกลับเคลื่อนไหวในกรอบ จากปัจ จัยกดดั น
ที่สาคัญดังนี้ 1) ความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทย ซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณภาครัฐ และความล่าช้าในการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และ 2) ธปท. ได้มีการปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสาหรับปี 2562 นี้ลงจากร้อยละ 2.8 มาอยู่
ที่ร้อยละ 2.5 และในปี 2563 จากเดิมร้อยละ 3.3 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีมติ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.25 แต่ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ลงเช่นเดียวกับ ธปท.
เดื อ น ม.ค.-มี .ค ปี 2563 ดั ชนี ตลาดหุ้ นไทยปิดที่ ระดั บ 1,125.86 จุ ด ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 28.73 เทียบสิ้น ปี ที่ ผ่า นมา
โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 115,355 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญเป็นไปในทิศทาง
เดียวกั นกั บตลาดหุ้ นทั่ วโลก จากปัจ จัยสาคัญที่ มีผลกระทบ ได้แ ก่ 1) สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพั นธุ์ ใหม่
(COVID-19) ที่เริ่มจากประเทศจีน แม้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ก.พ. สถานการณ์ในจีนจะเริ่มดีขึ้น จานวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มในอัตรา
ที่ชะลอตั วลง แต่ การระบาดนอกประเทศจี นกลั บพบผู้ ติดเชื้อ เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่จ านวนผู้ติดเชื้ อทั่ว โลกไม่รวมประเทศจี น
เพิ่ มขึ้ น จาก 86,604 คน ณ วั น ที่ 29 ก.พ. ขึ้ นมาที่ระดับ 858,674 คน ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่ ง เดื อ น น าโดยประเทศสหรั ฐ ฯ
กลายมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ร่วมกับกลุ่มประเทศในยุโรป สาหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 42 คนมาเป็น
1,651 คน จากสถานการณ์ ดัง กล่ า วท าให้ แต่ ละประเทศต้ อ งออกมาตรการในการควบคุ ม การการแพร่ กระจายของไวรั ส ได้ แ ก่
การปิดเมือง ห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ หยุดกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น ทาให้
เศรษฐกิ จทั่ วโลกหยุ ดชะงั กและปรั บตั วลงอย่ างรุน แรง นาไปสู่การเร่ งดาเนิน นโยบายทางการเงิน และการคลั งของแต่ ละประเทศ
อย่างเร่ งด่วนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง 2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอั ตราดอกเบี้ยนโยบายถึ ง 2 ครั้ ง
จากร้ อ ยละ 1.50 - 1.75 (ครั้ ง แรกลดลงร้ อ ยละ 0.5 ครั้ ง ที่ 2 เป็ น การปรั บ ลดลงแบบฉุ กเฉิ น ร้ อ ยละ 1.0) มาอยู่ ที่ ระดั บ ร้ อ ยละ
0.00 - 0.25 พร้อมออกมาตรการซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (QE) แบบไม่จากัดวงเงิน ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณ
สาหรั บ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยวงเงิ น ถึ ง 2 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ หรื อ ร้ อ ยละ 10 ของ GDP สหรั ฐ ฯ เช่ น เดี ยวกั บ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ก.พ.และ มี.ค. จากร้อยละ 1.25 ลงเหลือร้อยละ 0.75
(เป็นการปรับลดลงครั้งละร้อยละ 0.25) ซึ่งเป็นระดับต่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมีการปรับลดประมาณการ GDP ของไทยปีนี้ติด
ลบถึงร้อยละ 5.3 จากต้นปีที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.8 3) ราคาน้ามันดิบลดลงอย่างรุนแรงจากการที่กลุ่มโอเปกไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงการปรับ ลดกาลั งการผลิตเพิ่ มกับ รัสเซี ยซึ่ง เป็ นพั นธมิ ตรหลั กได้ จนน าไปสู่การประกาศสงครามราคาน้ ามั นของประเทศ
ซาอุ ดิอ าระเบีย ขณะที่ อุป สงค์ข องน้ามั นลดลงอย่า งรวดเร็ว จากสถานการณ์ ของโรคระบาด ท าให้ราคาน้ ามั นดิบ เบรนท์ ณ วัน ที่
31 มี.ค. อยู่ที่ 28.250 เหรียญสหรัฐฯต่ อบาร์เ รล หรือ ลดลงกว่ าร้อยละ 58.6 จากต้นปี ราคาน้ ามันอยู่ที่ 68.33 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล
ในเดือน เม.ย.-มิย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,339.03 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.93 จากสิ้นไตรมาสที่หนึ่ง แม้ว่า
นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่อง โดยขายสุทธิตั้งแต่ต้นปีเป็นจานวน 216,645 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวตามตลาดหุ้น
ทั่วโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่า ง
ต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกจานวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งเดือน จาก 858,674 คน ณ วันที่
31 มี.ค. มาอยู่ที่ 3,301,083 คน ณ สิ้นเดือน เม.ย. โดยสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามหลายประเทศ

ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ ญี่ปุ่นที่ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในทุกพื้นที่
สหรัฐฯ ที่ประกาศเปิดเมืองแบบมีเงื่อนไขครบทั้ง 50 รัฐ ขณะที่รัฐบาลไทยได้ทยอยการประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง โดยเริ่ม
จากระยะแรกในวันที่ 1 พ.ค. ระยะที่สองในวันที่ 17 พ.ค. และระยะที่สาม สี่ในเดือน มิ.ย. ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องขอให้
ธนาคารพาณิชย์ ปรับ ลดเพดานการคิ ดอัตราดอกเบี้ ยสินเชื่อส่ วนบุ คคลจากร้ อยละ 28 เป็น ร้อยละ 25 และสิน เชื่อ บัตรเครดิ ตจาก
ร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 16 และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงมีคาสั่งให้
ธนาคารงดการจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น และยุติการซื้อหุ้นคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อสารองเงินทุนเตรียมพร้อมรับมือกับหนี้เสีย
ที่อาจเพิ่มสูงขึ้น สาหรับตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงได้รับผลบวกจากการที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลปัญหาการขาดสภาพคล่องและ
การผิดนัดชาระหนี้ในตลาดตราสารหนี้หลังธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการช่วยเหลือและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ
อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทน แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมยังมีปัจจัย
เสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั่วโลก หลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มส่งผลกระทบชัดเจนขึ้น รวมถึงความตึง
เครียดทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐฯ และจีนที่เริ่มมีสัญญาณในเชิงลบมากขึ้น
ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยพันธบัตรรุ่นอายุต่ากว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.27-1.31 พันธบัตรรุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับลดลง
ร้อยละ 1.21-1.31 พัน ธบัตรรุ่ นอายุ 3-5 ปี ปรั บลดลงร้อ ยละ 1.03-1.21 พันธบัตรรุ่ นอายุ 5-10 ปี ปรับลดลงร้อ ยละ 0.87-1.03
พันธบัตรรุ่นอายุมากกว่า 10 ปี ปรับลดลงร้อยละ 0.78-0.94 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงทั้งหมด 5 ครั้งจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 0.50 โดยคณะกรรมการฯเล็งเห็นว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
หดตัว รุน แรงกว่ าที่ เคยคาดการณ์ และอั ตราเงิ นเฟ้อ มี แนวโน้ม ติ ดลบต่ อเนื่อ ง อี กทั้ งการลดอั ตราดอกเบี้ยนโยบายจะช่ว ยป้ องกั น
ความเสี่ยงระยะสั้นในระบบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการฯยังแสดงถึงความกังวลต่อการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์อาจได้รับ
ผลกระทบจากการลงทุน ในตลาดตราสารหนี้ และการกระจายสภาพคล่ อ งสู่ ธุ รกิ จและภาคครัว เรื อ นที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากไวรั ส
COVID-19 ในเดือนธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 จากเป้าหมายเงินเฟ้อเดิมที่ร้อยละ 1.5±2.5 โดยมีผลตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาปรั บตัวอยู่ต่ากว่ากรอบล่างของเป้าหมายเงิน เฟ้ออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยเชิง โครงสร้ าง อีกทั้ ง
ในเดือนเมษายน 2563 ธปท.ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ลงจากร้อยละ 0.46
เป็น ร้ อยละ 0.23 เป็ นเวลา 2 ปี ซึ่ง จะลดภาระค่า ธรรมเนี ยมแก่ ธนาคารพาณิช ย์พ ร้อ มกั บช่ วยเพิ่ มประสิท ธิภ าพการส่ งผ่ านของ
นโยบายการเงินให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มขีดจากัดทางการเงิน (Policy Space) จากภาระค่าธรรมเนียม FIDF ที่ลดลง ทาให้ธปท.มีพื้นที่
ในการลดดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตได้อีกหากมีความจาเป็น หลังจากเหตุการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในจีนและมีการ
ระบาดไปทั่ว โลก ซึ่ ง ประเทศไทยนั้ นได้รับ ผลกระทบอย่ า งรุ นแรง เนื่อ งจากเศรษฐกิ จไทยพึ่ งพิ ง ภาคบริ การท่ อ งเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่ อ งเที่ ยวจีน ค่ อ นข้า งมากรวมถึ งนั กท่ อ งเที่ ยวทั่ ว โลกเองในขณะนั้ นชะลอแผนการท่ อ งเที่ ยวออกไปไม่มี กาหนด นอกจากนี้
ภาวการณ์ ระบาดครั้ ง ใหญ่ ข องไวรั ส COVID-19 ยั ง กระทบต่ อ ภาคการผลิ ตต่ า งพากั น หยุ ด การผลิ ต (เกิ ด supply shock)
ในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ข้อมู ลล่าสุ ด ณ เดือนมิถุนายน แสดงตัว เลขผู้ ติดเชื้ อไวรั ส COVID-19 ยังคงเพิ่ม ขึ้นอย่ างต่อ เนื่องในกลุ่ ม
ประเทศยุโ รป, อเมริกา และลามไปสู่กลุ่ มประเทศละติ นอเมริ กาแล้ว ซึ่ งก่อ ให้ เกิดภาวการณ์ ชะงั กงัน ทางเศรษฐกิจ ประกอบกั บ

ความขัดแย้ ง ในกลุ่ ม ประเทศผู้ ผลิ ตน้ ามั น นาไปสู่ การตั ดราคากั นเพื่ อ แย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดในภาวะที่ความต้อ งการใช้ น้ ามัน ลดลง
ตามภาวการณ์หดตัวทางเศรษฐกิจจนทาให้ราคาน้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลดลงอย่างมาก
จากสถานการณ์ไ วรัส COVID-19 นามาซึ่ งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่ วนจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
ต้องหยุดชะงักลงและบริษัทเอกชนอาจเกิดปัญหาขาดกระแสเงินสด ทาให้นักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งในไทยเริ่มกังวลถึงความเสี่ยงจาก
การผิดนั ดชาระหนี้ที่จะเพิ่ มขึ้นในอนาคตอัน ใกล้ ส่ง ผลให้นักลงทุนจานวนมากต้องการถือเงินสดเป็นสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และเกิ ด
กระแสการเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ โดยเฉพาะกองที่มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสูง จนในที่สุด ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็ งเห็นถึงปัญหาจึงออกมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาด
การเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2563 โดยวงเงินกู้เพิ่มเติม 1 ล้านล้านบาทนี้แบ่งออกเป็นสองก้อน 1.) 6 แสนล้านบาทเป็น
วงเงินเพื่อประโยชน์สาธารณสุขและเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ 2.) 4 แสนล้านบาทเป็น วงเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อีกทั้งพระราชกาหนด
ยังให้ธปท.มีอานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว ภายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินให้
กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจตามที่กาหนดในพระราชกาหนดโดยอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินจะคิดในอัตรา
ร้ อ ยละ 0.01 ต่ อ ปี และให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น รวมขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ยกว่ า “กองทุ น เพื่ อ รั กษาสภาพคล่ อ ง ของการระดมทุ น ในตลาด
ตราสารหนี้” (BSF) ภายในวงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออก
ใหม่ ที่เข้ าตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ และจากข้อ มูล ณ วันที่ 22 มิ .ย. 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่ ายอดสิน เชื่ อ
ดอกเบี้ยต่า (soft loan) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ที่ได้รับอนุมัติแล้วอยู่ที่
90,499 ล้านบาท จาก 56,312 ราย โดยจานวนผู้ได้รับสินเชื่อเป็น SMEs ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
ภาวะตลาดต่างประเทศสาหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Net Total
Return USD Index เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11
เดือนก.ค.-ก.ย. 2562 หุ้นโลกผันผวนไปมา จากการเจรจาการค้าและนโยบายการเงินเป็นประเด็น หลัก ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(เฟด) ส่งสัญญาณพร้อมทานโยบายการเงินผ่อนคลายซึ่งเป็นการปรับโทนค่อนข้างชัดจากไตรมาส 1 ที่ยังมองว่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งเฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนก.ค.จากความเสี่ยงของเศรษฐกิจขาลงและเงินเฟ้อมีแนวโน้มอ่อนแอ
กว่าคาด อีกทั้งสหรัฐฯและจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งโดยตกลงจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านาเข้าระหว่ างกัน อย่างไรก็ดีการเจรจาที่ยื้อ
เยื้อ ทาให้สหรัฐฯ เดินเกมกดดันจีนประกาศเพิ่มเพดานภาษีสินค้านาเข้าจากจีนในปัจจุบันอีกร้อยละ 5 บนสินค้านาเข้ารวม 2.5 แสน
ล้านดอลลาร์ มีผลในวันที่ 1 ต.ค.และเรียกเก็บภาษีนาเข้าร้อยละ 15 กับสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ จะมีผลในวันที่ 1 ก.ย.
ปัจจัยดังกล่าวกดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลดลงต่ากว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (Inverted Yield
Curve) จนนาไปสู่ความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ 6-18 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นถูกเทขายอีกครั้งจน
ปธน.ทรัมป์ต้องประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคออกไป อีกทั้งเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงอีกครั้งในเดือนก.ย.
ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเหลือร้อยละ -0.5 และนามาตรการซื้อสินทรัพย์ในตลาด (QE) กลับมาใช้ในวงเงิน

2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน รวมถึงธนาคารกลางจีนและประเทศเกิดใหม่หลายแห่งดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อช่วยประคอง
เศรษฐกิจ
ขณะที่เดือนต.ค.-ธ.ค.ข่าวลบก่อนหน้าผ่อนคลายลง โดยสหรัฐฯ เริ่มเชื้อเชิญผู้แทนจากจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้ง ซึ่งใน
ครั้งนี้มีพัฒนาการทางบวกเป็นลาดับ ทั้งการกลับมาสั่งซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯจากจีน การเลื่อนห้ามทาธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ
การเลื่อนการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าสหรัฐฯบางชนิด และปธน.ทรัมป์พูดถึงแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น (Trade Deal
Phase I) ที่คาดการณ์ ว่าจะมีการปรับลดภาษีน าเข้ าที่เ ก็บไปก่อ นหน้ านี้บ างส่วนและจะไม่มีการเก็บ ภาษี สินค้ าจีน ที่จะมีผลวัน ที่
15 ธ.ค. เฟดปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 อัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5-1.75 ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างดั ชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต โลก (Global Manufacturing PMI) เดือนพ.ย.แม้จะยังอยู่ในระดับหดตัวแต่ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สี่
รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรปที่ดีกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ช่วยหนุน
ให้ตลาดหุ้นบวกขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี
เข้าสู่ปี 2563 ตลาดลงทุนมีโมเมนตัมเชิงบวกจากข่าวดีหลังสหรัฐฯ และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค.
และมีพัฒนาการเชิงบวกเป็นลาดับ นาไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น (Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลข
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นลาดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวน
อีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ในจีนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม โดยตลาดเริ่มปรับตัวลงแรงหลัง จานวน
ผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวัน ออกกลาง และสหรัฐอเมริกา จนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็ น
“ภาวะฉุกเฉิ นด้ านสาธารณสุข ระหว่า งประเทศ” หลายประเทศดาเนิน มาตรการปิ ดประเทศเพื่อ ควบคุม การแพร่ ระบาด ส่ง ผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั้ง
หุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม High Yield ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จด้ ว ยงบประมาณกว่ า 2 ล้า นล้า นดอลลาร์ เฟดได้ ปรั บ ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอี กสองครั้ ง รวมร้อ ยละ 1.50 ท าให้ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ ร้อ ยละ 0-0.25 พร้อ มทั้ง ประกาศรั บซื้อ พัน ธบัตรรั ฐบาลในวงเงิน ที่ไ ม่จากัด กลั บมาซื้อ ตราสารหนี้
ประเภท MBS รวมถึ งมี โครงการซื้ อตราสารหนี้ระยะสั้ นและภาคเอกชนเพื่อ ลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่ อง เช่น เดี ยวกั น
ธนาคารกลางยุโ รปเพิ่ มวงเงิน เข้ าซื้ อสิ นทรัพ ย์ (QE) อี ก 1.2 แสนล้ านยูโ รจนถึ ง สิ้น ปี และประกาศงบประมาณฉุ กเฉิน สูง ถึง 7.5
แสนล้านยูโร สาหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า สอดคล้องกับ
รัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต่างดาเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการปิด
เมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉลี่ยมากกว่า 10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต
GFC ปี 2551 ที่เฉลี่ยเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึงมาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้
นั กลงทุ น กลั บ เข้ า ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ยง ท าให้ ตลาดหุ้ น ฟื้ น ตั ว กลั บ มาตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายเดื อ นมี . ค.ในลั กษณะ V-shape อี กทั้ ง
ประเทศหลักๆ อย่างยุโรปและสหรัฐฯ บางรัฐ เริ่มควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วนในช่วงปลาย
เดื อ นเม.ย.เป็ น ต้ น มาเป็ น ส่ว นให้ เ ศรษฐกิจ มี ภ าวะฟื้ น ตัว ประกอบกั บผู้ ผลิ ตยาทั่ ว โลกต่ า งเข้ า สู่ กระบวนการศึ กษาวั คซี น และมี
พัฒนาการเชิงบวกมาเรื่อยๆ หนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อ ณ สิ้นเดือนมิ.ย. ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Net Total Return USD Index
ปรับตัวกลับขึ้นมาราว 60% จากจุดสูงสุดในช่วงก่อน COVID-19
ตลาดตราสารหนีต้ ่างประเทศ
สาหรับตลาดตราสารหนี้โลกสร้างผลตอบแทนในระดับสูง ซึ่งได้รับผลบวกจากการกลับมาผ่อนคลายนโยบายดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ และธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่ มีการปรับลดอั ตราดอกเบี้ ยมาต่อเนื่อ ง เพื่อต่ อสู้ กับการระบาดของไวรั ส
COVID-19 ทาให้นักลงทุนหันมาถือครองพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (risk-off sentiment) หลังจากนักลงทุนยังมีความกังวล

ต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและสถานะการเงินของบริษัทเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน (Investment Grade Credit Spread) และตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High
Yield Credit Spread) ปรับตัวกว้างขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมสู่ระดับ 400bps และ 1,100bps ตามลาดับ แต่ภายหลังมีการ
ปรับตัวแคบลงมาเรื่อยๆ กลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเหตุการณ์เทขายตราสารหนี้ในเดือนมีนาคม หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
หรือเฟดประกาศมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงินและรับซื้อตราสารหนี้เอกชนรวมไปถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่า
กว่าอันดับน่าลงทุน (Non-investment Grade Bond) โดยภาพรวม ผลตอบแทนของตราสารหนี้โลกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่ มพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้สูงสุดที่ ร้อยละ 10.68 รองลงมาเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนในสหรัฐที่ใ ห้
ผลตอบแทนร้อยละ 8.87 ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกให้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 4.06 ตราสารหนี้ภาคเอกชนในกลุ่ม Investment
Grade ให้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 4.47 ขณะที่กลุ่ม US High Yield ให้ผลตอบแทนร้อยละ -0.16 ส่วนกลุ่มตราสารหนี้ในตลาดเกิด
ใหม่ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.34
แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุ้นในประเทศ
มุม มองการลงทุ น ตราสารทุ น ไทยในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี 2563 คาดว่ า จะเคลื่ อ นไหวผั น ผวนต่ อ เนื่ อ ง โดยมองกรอบการ
เคลื่อ นไหวของ SET Index อยู่ที่ 1,200-1,400 จุด แม้ว่ ากาไรของบริษัท จดทะเบียนคาดว่า จะยั งคงมีโอกาสถูกปรับลดต่อ เนื่อ ง
จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และราคาน้ามัน รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ที่สถานการณ์อาจยืดเยื้อ
กว่าที่ตลาดคาด และจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างมากทั้ งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การส่งออก การท่องเที่ยว และการ
ชะลอตัวการลงทุน แม้ว่าประเทศจะมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี แต่ข้อจากัดในการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามสภาพคล่องในระบบ
ที่อ ยู่ ใ นระดั บ ค่อ นข้ า งสู ง จากทั้ ง นโยบายการเงิ นและการคลั ง จะช่ ว ยลดโอกาสในการปรับ ตั ว ลงของตลาดหุ้ น อย่ า งมี นัยสาคั ญ
ในอนาคตระยะสั้น
สาหรับระยะยาว ต้องพิจารณาถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพื้นฐานเป็นสาคัญ โดยมีปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตาม 1) พัฒนาการ
ของการคิ ดค้นวัคซี น และสถานการณ์การระบาด COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ 2) ทิศทางของราคาน้ามัน ดิบ การฟื้นตัวของ
อุป สงค์ห ลัง จากเริ่ มผ่ อ นคลายการปิ ดเมือ งในประเทศต่ างๆ และทิศทางความร่ว มมื อกัน ในการลดกาลัง การผลิ ตของกลุ่ม ผู้ผลิ ต
น้ามันดิบรายใหญ่ของโลก 3) นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ ผ่านทางนโยบายการเงินและการคลัง 4) มาตรการ
กระตุ้น เศรษฐกิจ และมาตรการเยี ยวยาผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบจาก COVID-19 ของรั ฐ บาลไทย 5) ติ ดตามสถานการณ์ การเลือ กตั้ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯในช่วงปลายปี โดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างประเทศจีน ว่าจะมีทิศทางอย่างไร และ 6) แนวโน้มการปรับ
ประมาณการกาไร (EPS) ของปี 2563 และ 2564 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจใน
รายอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การลงทุน ยังคงเน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการฟื้นตัวเร็วกว่าการคาดการณ์ของตลาด และ/หรือ หุ้นที่ราคาปรับตัว
ลงมาจากความผัน ผวนของตลาด ขณะที่ปัจ จัยพื้น ฐานในระยะยาวยั งแข็ง แกร่ง และ Valuation ณ สิ้นปี 2564 ถือว่ าอยู่ใ นระดั บ
ที่น่าสนใจ รวมถึงมีวินัยในการขายทากาไรหากราคาหุ้นได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงแล้ว

ตราสารหนีใ้ นประเทศ
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในปี 2563 ปัจจัยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมาซึ่งจะสะท้อน
ขนาดผลกระทบจากภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ และตัวชี้นาแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการดาเนินนโยบายการคลังของประเทศต่างๆ
และของประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถดถอยทาง
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FOMC), ธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), และ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อกาหนดทิศทาง
นโยบายการเงิน และดอกเบี้ยในอนาคตท่ ามกลางปัจจั ยเสี่ ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เรายั งคาดหวั งว่า ธปท.จะออก
มาตรการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน (macro-prudential) เพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและดูแลกลไกตลาดตรา
สารหนี้และสภาพคล่องในระบบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมาตรการที่อาจจะออกมาเพื่อจัดการค่าเงินบาทเพื่อไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไปอีก
ด้วย ทั้งนี้เรายังต้องติดตามรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรั ส COVID-19 เพิ่มเติมในระยะข้างหน้าหลังจากที่ทางการไทยได้ประกาศ
การผ่อนคลายการ lockdown ระยะที่หก ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อไวรัสฯ สูง และจากธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงได้ท ยอยกลับมาเปิดทาการแล้ วจากการผ่ อนคลายการ lockdown ในระยะก่อ นหน้ า ซึ่ งหากตั วเลขผู้ติดเชื้ อกลับ มาเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่องจะส่ งผลให้เกิ ดการระบาดระลอกสอง และจะส่ง ผลต่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความผัน ผวนที่ จะเพิ่มขึ้ นในระยะ
ข้างหน้าต่ อไป อีกทั้งยังต้องจับตาแผนพักชาระหนี้เฟสแรกและการเลื่อนกาหนดชาระหนี้สาหรับ สินเชื่ อเช่าซื้อ สิน เชื่อบั ตรเครดิ ต
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเอสเอ็มอี ที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ วรวมกว่า
7.2 ล้า นล้า นบาท (ข้อมู ลจาก ธปท. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) โดยต้องติดตามว่ าลูกหนี้ที่ ได้รับการปรั บโครงสร้า งหนี้ไ ปแล้ ว
ก่อ นหน้ านี้ จ ะสามารถกลั บมาช าระหนี้ไ ด้ ปกติ หรื อ ไม่ ซึ่ง ความสามารถช าระหนี้จ ะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ NPL ของธนาคารพาณิ ช ย์
โดยรวมเรามองว่าความผันผวนในตลาดจะยังคงมีอยู่บ้างอย่างไรก็ดีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
อยู่เมื่อพิจารณาจากระดับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (Credit Spreads) ในระดับปัจจุบัน
ตลาดต่างประเทศ
มุมมองการลงทุ น ในครึ่ง หลั งปี 2563 ยังมี ความผัน ผวนสู งหลัง จากหุ้ นรี บาวกลับขึ้ นมาได้ดี แม้จ ะได้รับปั จจั ยสนับ สนุ น
ในเรื่องการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลทั่ว โลก ซึ่งช่ วยพยุงและ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ดอกเบี้ยนโยบายที่ต่าและสภาพคล่องจากมาตรการกระตุ้น
ทั้งหลายหนุนให้เงิ นลงทุนหมุนเข้าหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดีภาคเศรษฐกิจ จริงยังได้รับผลกระทบหลายประเทศ
ยังเผชิญกับการติดเชื้อระลอกสอง ตัวเลขการจ้างงานยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการใช้จ่ายผู้บริโภคมีโอกาสกลับไปปรับตัวลง
หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ดังนั้นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วและแรงมีโอกาสพักฐานเพื่อรอดูความชั ดเจนของการควบคุมโรคหรือพัฒนาการ
ทางบวกของวั คซี น นอกจากนี้ ใ นช่ ว งเดื อ นพฤศจิ กายนจะมี การเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ ท่ า มกลาง ปั ญหาการระบาดของ
COVID-19 การเรี ยกร้อ งสิท ธิข องคนผิ วสี ความขั ดแย้ งระหว่า งสหรัฐ ฯ และจีน มี โอกาสสร้ างความผั นผวน ท าให้ นักลงทุน น่า จะ
ระมัดระวังการลงทุนก่อนการเลือกตั้งเพื่อรอดูความชัดเจนอีกครั้ง
สาหรับตลาดตราสารหนี้โลก ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และทิศทางการดาเนินนโยบาย
การเงินของประเทศต่างๆ ที่ยังคงผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดฯมีแนวโน้มผันผวนสูง และเศรษฐกิจประเทศต่างๆได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรั ส COVID-19 อีกทั้งเคสการระบาดใหม่ของไวรัส COVID-19 ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะประเทศทางฝั่ ง
ละตินอเมริกา อีกทั้งหลายประเทศในฝั่งทวีปยุโรปและอเมริกาเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ lock down ประเทศแล้ว ซึ่งต้องติดตาม

การกลับมาติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่สอง (Second Wave) อย่างไรก็ดีจากมาตรการและเม็ดเงินอัดฉีดของธนาคารกลางหลัก
ต่างๆ ทั่วโลกที่มีการทาสู่ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้นักลงทุนมีมุมมองที่ดีต่อตลาดตราสารหนี้ทั้ง Investment Grade
Bond และ High Yield Bond และมีแนวโน้มปรับพอร์ตจากพั นธบัตรรัฐบาลไปเข้าลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ า
ตราสารหนี้ภาคเอกชน กลุ่ม High Yield และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลบวกจากกระแสเงินลงทุนที่คาดว่าจะไหลเข้าเพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสาคัญยิ่ง
ในการบริห ารจั ดการกองทุน ให้ท่ า นผู้ ถือหน่ ว ยลงทุน ได้รับ ผลประโยชน์ ที่ดีที่ สุดภายใต้ ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม และบริษั ท มุ่ง เน้ น
การพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามหรือข้อแนะนาประการใด โปรดติดต่อสอบถามหรือ แสดงความเห็นได้ที่
ทีมบริหารการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 02-305-9800 หรือที่ www.phatraasset.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : 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

ผลการดาเนินงานของกองทุน1
 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 8,850,762,474.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.7319 บาทต่อหน่วย
Year to
ตั้งแต่จัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี2
3 ปี2
5 ปี2
10 ปี2
Date
กองทุน2
กองทุนรวม
-5.34%
10.39%
-5.34%
-5.56%
0.93%
2.29%
N/A
2.24%
3
ตัวชี้วัด
-4.95%
11.31%
-4.95%
-4.24%
2.13%
3.23%
N/A
2.86%
ความผันผวนของ
16.77%
11.55%
16.77%
12.19%
7.87%
6.92%
N/A
6.76%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
20.27%
14.65%
20.27%
14.63%
9.24%
8.01%
N/A
7.80%
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
-2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21%
ตัวชี้วัด3
N/A
N/A
N/A
N/A
-2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95% 4.03%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26% 4.37%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น
(1) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(2) 25% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(3) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(5) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(6) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(7) 5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total
Return Index)
(8) 5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(9) 3% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10) 2% ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น สกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(11) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3 ข้อ 4 และ
ข้อ 11) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
4
กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุ นรวม
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554

 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,190,152.31 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.7321 บาทต่อหน่วย
Year to
ตั้งแต่จัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี2
3 ปี2
5 ปี2
10 ปี2
Date
กองทุน2
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.29%
3
ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.58%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.54%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.36%
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%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
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น
(1) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(2) 25% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(3) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(5) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(6) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

(7) 5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total
Return Index)
(8) 5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(9) 3% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10) 2% ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น สกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(11) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3 ข้อ 4 และ
ข้อ 11) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
4
กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุ นรวม
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554
4.เปิดชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 รายละเอียดการลงทุน

 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ไม่มี

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

 รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน ที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็นรายตัว

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้า งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้มาก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามี
ตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางใน
อันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
- ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.98 เท่า
 ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
- ไม่มี
 ข้อมูลการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
 ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com
 รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ http://www.phatraasset.com

 รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ผู้ลงทุน สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษั ทจัดการ
โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง
การลงทุน

ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ย
ลงทุน
ขอมติ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
และการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุ น
รวม รวมถึ ง การจั ด การ
กองทุน

รายละเอียด
แก้ ไขเพิ่ม เติม เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่
ทน.20/2562 การลงทุน (ฉบับที่ 12)
1. แก้ไขนิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตร
เงินฝากและใบรับฝากเงิน
2. แก้ไขหลักเกณฑ์การคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สาหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ ง โดยบริ ษั ท อาจน ามู ลค่ า หนี้ สิน ทางการเงิ น (financial
liability) ที่ อ อกใหม่ ใ นระหว่ า งก่ อ นครบกาหนดรอบระยะเวลาบั ญชี
ล่า สุ ดและยัง ไม่ ปรากฎอยู่ ในงบการเงิ น มารวมกั บ financial liability
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
3. แก้ไขการดาเนินการ กรณีทรัพย์สินที่ ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้
3.1 จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลา
ในการส่งรายงาน จาก “ภายในวันทาการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว”
3.2 ขยายเวลาในการจั ดส่ง รายงานต่ อ สานั กงาน ก.ล.ต. และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทาการถัดไป” เป็น ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
4. แก้ไขการดาเนินการ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุ นตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทาการถัดไป”
เป็น “ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ”
และปรั บปรุงหลักเกณฑ์การคานวณสัดส่ว นการลงทุ นของกองทุน รวม
ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ที่ ทน.13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์เ กี่ยวกั บข้ อจ ากั ดการถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6)
 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ สน. 38/2562 เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี การจั ดการกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ลงทุ นทั่ ว ไป

วันที่มีผล
31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป

31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป

เรื่อง

รายละเอียด
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดย
สรุป ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขโครงการจั ดการกองทุ น รวม หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี ก าร
จัดการ การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
 แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน.21/2562
เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีการจัดการกองทุ น รวมเพื่ อผู้ ลงทุ น
ทั่ว ไป กองทุน รวมเพื่ อ ผู้ลงทุ นที่ มิ ใ ช่ รายย่ อยกองทุ น รวมเพื่ อผู้ ลงทุ น
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) โดยมีประเด็นการ
แก้ไขโดยสรุป ดังนี้
1. ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2. ปรั บ ปรุ ง การไม่ ข ายไม่ รับ ซื้อ คื น ไม่ สับ เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น
ตามสั่ง
3. ปรับปรุงเงื่อนไขการเลิกกองทุน
 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดโครงการเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ สน.23/2562 เรื่อ ง รายละเอี ยดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้
“ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง
ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น บริ ษั ท จั ดการกองทุ น รวมจะอ้ า งอิ ง ที่ อ ยู่ ข องบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการ
วางทรัพย์”
แก้ไขชื่อย่อกองทุน ดังนี้
ชื่อย่อกองทุน
ชื่อย่อ (เดิม) : PHATRA SG-AA
ชื่อย่อ (ใหม่) : PHATRA SG-AA FUND
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยกองทุนมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA) : สาหรับผู้ลงทุนทั่วไป
และ/หรื อผู้ ล งทุ นประเ ภทอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การจะ ประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) : สาหรับ

วันที่มีผล

17 เมษายน 2563
เป็นต้นไป
17 เมษายน 2563
เป็นต้นไป

เรื่อง

รายละเอียด
ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมี
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขเพิ่ม เติม รายละเอียดโครงการในหัว ข้อ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ
การแบ่ง ชนิด หน่ว ยลงทุน เช่น ชื ่อ ย่อ กองทุน คาจ ากั ด ความ จ านวน
เงิน ทุน ของโครงการ มูล ค่า ที่ต ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่ว ย
ลงทุน การสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ค่า ธรรมเนีย มและค่า ใช้จ ่า ย วิธีก าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ
มูล ค่า หน่ว ยลงทุน และราคาหน่ว ยลงทุน หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อ ง และการขอมติข องผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน และวิธ ีการแก้ไ ขโครงการหรือ แก้ไ ขวิธ ีการจัดการ เป็น ต้น
รวมถึง แก้ไ ขเพิ ่ม เติม รายละเอีย ดโครงการในหัว ข้อ ที ่เ กี ่ย วข้อ ง เพื่อ ให้
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที ่เ กี ่ย วข้อ งของกองทุน รวมเพื ่อ การออม เช่น
เงื่อนไข (อายุโครงการ) ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเ ศษ การเสนอ
ขายภายหลัง การเสนอขายครั ้ง แรก การรับ ซื ้อ คืน หน่ว ยลงทุน การ
สับ เปลี่ยนหน่ว ยลงทุน เงื่อ นไขและข้อ จ ากัด ในการจัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น

วันที่มีผล

