
                         

 
 
 

 
 

 
ประกาศ 

แจงเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark)  
ของโครงการจัดการของกองทุนเปดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด  (“บริษัท”) ขอเรียนแจงการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ของ

โครงการจัดการกองทุนเปดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวขอ เดิม ใหม เหตุผล

ดัชนีชี้วัด/
อางอิง 
(Benchmark) 

เกณฑท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุน คือ 

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถวงนํ้าหนักระหวางอัตรา
ผลตอบแทนของ 

เกณฑท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุน คือ 

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถวงนํ้าหนักระหวางอัตรา
ผลตอบแทนของ 

 

 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET 
TRI) ในสัดสวน 

รอยละ 
25 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย 
(SET TRI) ในสัดสวน 

รอยละ 
25 

 

 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index 
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
บาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน   ในสัดสวน 

รอยละ 
25 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD 
Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวย
อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทน
เปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ในสัดสวน 

รอยละ 
25 

 

 

3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงท่ีมี
อันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A อายุ 3 ป
(ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate 
Return Index อายุ 3 ป อันดับความนาเชื่อถือ 
A) ในสัดสวน 

รอยละ 
10 

3. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 
อายุนอยกวาเทากับ 10 ป  ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย  ในสัดสวน 

รอยละ 
5 

เ พ่ือป รับตัวชี้ วัด  
(benchmark) ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ  
กลยุทธการลงทุน 

 

 4. ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-
Market ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผู
ออกตราสารอยูในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 
1 - 3 ป ในสัดสวน 

รอยละ 
5 

 

 
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Total Return Index Value 
Hedged USD ในสัดสวน 

รอยละ 
10 

5. ดัชนี Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Total Return Index Value 
Hedged USD ในสัดสวน 

รอยละ 
10  

 
5. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High 
Yield Total Return Index Value Hedged 
USD  ในสัดสวน 

รอยละ 
10 

6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global 
High Yield Total Return Index Value 
Hedged USD ในสัดสวน 

รอยละ 
10  



                         

 
 
 

 

6. ดัช นีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (PF & REIT Total Return 
Index) ในสัดสวน 

รอยละ

5 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF & REIT Total 
Return Index) ในสัดสวน 

รอยละ 
5 

 

 

7. ดัชนี The FTSE Strait times REIT Index 
ในสกุลเงินดอลลารสิงคโปร ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
บาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 

รอยละ

5 

8. ดัชนี The FTSE Strait times REIT 
Index  ในสกุลเงินดอลลารสิงคโปร ปรับ
ด ว ย อั ต ร า แ ลก เ ปลี่ ย น เ พ่ื อ คํ า น วณ
ผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน ในสัดสวน 

รอยละ 
5 

 

 

8. ดัชนี BofA Merrill Lynch Commodity 
index eXtra 03 Total Return Index ในสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 

รอยละ

3 

9. ดัชนี The ICE BofA Merrill Lynch 
Commodity index eXtra 03 Total 
Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณ
ผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน ในสัดสวน 

รอยละ 
3 

ปรับใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนชื่อ
ของดัชนี 

 

9. ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ในสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ในสัดสวน 

รอยละ

2 

10. ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ใน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ  ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปน
สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ใน
สัดสวน 

รอยละ 
2 

 

10. คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร 
และธนาคารไทยพาณิชย ในสัดสวน 

 

รอยละ

5 

11. คาเฉล่ียของอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ลานบาทของธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทย
พาณิชย ในสัดสวน 

รอยละ 

5 

เพ่ือขยายความให
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 
ทั้งนี้ การปรับปรุงตัวช้ีวัดดังกลาวจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 ธันวาคม 2561  เปนตนไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากทานผูถือหนวยลงทุนตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอที่ผูสนับสนุนการขาย

และรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทาน หรือกรุณาติดตอทีมการตลาดและพัฒนาชองทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได
ที่ www.phatraasset.com 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด 

 
 “การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน  

และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน” 
 
 
 


