
กองทุนเปดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION : PHATRA SG-AA

Fund Fact Sheet ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559Anti-corruption Progress Indicator : ไดรับการรับรอง CAC*

การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม แบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน ที่มีการกระจายการลงทุน
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific fund)

อายุโครงการ ไมกําหนด
มูลคาโครงการ
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน
วัตถุประสงคของกองทุน

5,000 ลานบาท
19 สิงหาคม 2554

นโยบายการลงทุน
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เกณฑมาตรฐาน (Benchmark)
PHATRA SG-AA

เพ่ือเปนการระดมเงินออมจากสถาบันและประชาชนท่ัวไป เพื่อนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทาง
การเงินตางๆ ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง
เพ่ือที่จะใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในรูปของมูลคาเพ่ิมจากการลงทุน

ลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสม
กับสภาวการณในแตละขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นภายใต
กรอบการใหคําแนะนําในดานการลงทุนที่ระบุไวในบทวิเคราะห Asset Allocation ที่ไดรับจากที่ปรึกษา
การลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ
ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการ และนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด

ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

กําหนดการซ้ือ-ขายหนวยลงทุน
วันที่ทําการซ้ือ ขายคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือหนวยลงทุน
จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการรับซ้ือคืน
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา

: ทุกวันทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
: 10,000 บาท
: ไมกําหนด
: 100 หนวย

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินของกองทุน**) (ไมรวมVAT)
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
  การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
  การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

: ไมเกิน 2.00% ตอป (ปจจุบัน 1.250%)
: ไมเกิน 0.10% ตอป (ปจจุบัน 0.030%)
: ไมเกิน 0.10% ตอป (ปจจุบัน 0.100%)

: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน 0.535%*)
: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน ยกเวน)

: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน ยกเวน)
: ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน 0.535%*)

**มูลคาทรัพยสินของกองทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียม
การจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ระดับความเส่ียง และความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน

บริหารจัดการกองทุนแบบ Active Management
มีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากมูลคาเพ่ิมของการลงทุน (Capital Gain) ซ่ึง
บุคคลธรรมดาไดรับยกเวนภาษี

ผลการดําเนินงานในอดีต           ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป

PHATRA SG-AA
เกณฑมาตรฐาน

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

1.14% 3.72% 6.75% 4.14% 6.35% 5.17%

4.71%-0.88% 2.78% 3.71% 6.97% 6.37%

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
2. % ตอป

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,721.77
มูลคาหนวยลงทุน 

ลานบาท
บาท12.9975

สัดสวนการลงทุน (% NAV) 

3. เกณฑมาตรฐาน : 40%SET+30%ThaiBMA GovBond3-7y+10%ThaiBMA 
CorpBond(BBB+up)3-7y+10%MSCI ACWI ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณเปนบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน+5%JP MorganGlobalAggregateBondTR(Unhedged)สกุลUSD 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณเปนบาท ณวันที่คํานวณผลตอบแทน+5%คาเฉล่ียอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย

%
NAVตราสารทุนท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก  

SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US) 9.431  

POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (DBC US) 2.942  

SPDR GOLD SHARES (GLD SP) 2.943  

กองทุนเปดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ (KF-HEUROPE) 2.664  

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด. (ABGEM) 1.955  

%
NAVกลุมอุตสาหกรรม (sector) 5 อันดับแรก  

หนวยลงทุนตางประเทศประเภทตราสารทุน 11.271  

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสรางพ้ืนฐานในประเทศ 7.972  

หนวยลงทุนในประเทศประเภทตราสารทุน 6.603  

หนวยลงทุนตางประเทศประเภทสินคาโภคภัณฑ 5.894  

พาณิชย 5.525  

%
NAVเอกชน

ภาครัฐ/
นาเช่ือถือ
ความตราสารหน้ี และ/หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (MTLS17301B) เอกชน 5.771  BBB

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (THANI16N15A) เอกชน 4.062  A-

กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL INCOME (TMBGINCOME) 2.843  

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB17405A) ภาครัฐ 2.604  

พันธบัตรรัฐบาล  (LB21DA) ภาครัฐ 2.235  

ไมมีนโยบายการจายเงินปนผล

•
•

Benchmark

อัตราท่ีเรียกเก็บจริงส้ินรอบปบัญชีลาสุด รอยละ1.4880 ตอป

3

28.03%ตราสารทุนในประเทศ
17.16%หนวยลงทุนตางประเทศ
15.05%ตั๋วแลกเงิน
11.39%พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
9.43%หนวยลงทุนในประเทศ
9.34%หุนกู
7.97%กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสรางพ้ืนฐานในประเทศ
1.38%กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศ
0.41%เงินฝาก,บัตรเงินฝาก

-0.16%สินทรัพยและหนี้สินอื่น

ลักษณะเดนของกองทุน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

10 ป

N/A

N/A

หมายเหตุ :  1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัด

2 2 2 2
2

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

สถานท่ีติดตอซื้อ - ขายหนวยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ช้ัน 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25

www.phatraasset.com โทรศัพท (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4
หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีไดรับการแตงตั้ง

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอน
ตัดสินใจลงทุน, ผลการดําเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินการในอนาคต

• กองทุนปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุนดังนั้นผูลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา และ/หรือ สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ดังนั้น กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอิ่น

คําเตือน

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*CAC : โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)


