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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันท่ี  10  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มาครบรอบปีบัญชี 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบปีบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้วยความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันน้ีบริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์                   0-2635-3033 หรือ 
www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 

      
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

รายละเอียดกองทนุเปดิ ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
(การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผู้ลงทุนจะไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษไีด้) 
 
บริษัทจัดการได้รับมติพเิศษของผู้ถือหน่วยลงทุน คิดตามคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ให้หยุดรับค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเป็นการถาวร  ตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ : 
 

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิ          
ประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถน าเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดภาษี  ทั้งนี้ต้องเป็นเงิน
ลงทุน ส่วนที่ยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้  

 
นโยบายการลงทุน : 
 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญ
จดทะเบียน รวมถึงตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนโดย เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น
ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้
กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง 
(hedging) จากการลงทุน และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหล้งทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน 

 

ผู้จัดการกองทุน: 

 1. นายนายติยะชัย ชอง ก๊ัวะ เอินน์ 
 2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

 
ความเห็นของบริษัทจดัการเกีย่วกับการลงทนุของกองทุนเปดิ ฟิลลิป หุน้ระยะยาว 

 
 

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบปีบัญชีบัญชีที่ผ่านมา:  
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
 
ตลาดหลักทรัพย์ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงของดัชนีอยู่ในช่วงต่ าสุดที่ประมาณ 1430 จุด และสูงสุดประมาณที่

1,660 จุด โดยปรับตัวในแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เนื่องมาจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ แม้เศรษฐกิจไทยจะขาดแรงกระตุ้นจากการท่ีไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้และเกิดการระบาดของโควิด ท า
ให้ต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 แต่ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่ องในประเทศ ท าให้คาดว่าสถานการณ์การลงทุน
และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ผ่านจุดต่ าสุดไปแล้ว 

 
ส าหรับในปี 2565 บริษัทจัดการยังคงมุมมองการลงทุนในตราสารทุนท่ีดีอยู่ เนื่องจากยังคงคาดว่าผลการด าเนินงานของบริษัท

จดทะเบียนที่บริษัทจัดการลงทุนอยู่จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ท้ังนี้กลยุทธ์การลงทุนในปี 2565 ยังคงเป็นการการลงทุนที่
คัดเลือกมากขึ้น (Selective Strategy) และยังคงเน้นลงทุนในหุ้นท่ีพื้นฐานดีในระยะกลางและระยะยาว โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับต่อความเส่ียงในการลงทุนเป็นส าคัญ 
 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 308,677,447.71 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 24.0424 บาท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 280,020,867.67 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 20.2166 บาท เพิ่มขึ้น 3.8258 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.92 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน P-LTF Benchmark P-LTF Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 ก.ย. 64)*** 23.4875 2.36% 3.41% 10.12% 10.32%

6 เดอืน (30 มิ.ย. 64)*** 22.9248 4.88% 5.56% 9.58% 11.06%

1 ป ี(30 ธ.ค. 63) 20.2175 18.92% 17.67% 10.82% 12.05%

3 ป ี(28 ธ.ค. 61) 24.2878 -0.34% 5.14% 18.84% 19.41%

5 ป ี(30 ธ.ค. 59) 24.1822 -0.12% 4.62% 16.00% 16.21%

10 ป ี(30 ธ.ค. 54) 22.9831 6.24% 8.31% 15.67% 15.73%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (26 มิ.ย. 50) 10.0000 6.23% 9.29% 18.40% 19.33%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเส่ียง และศึกษาคู่มือภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

Benchmark: SET TRI Index
    ผลตอบแทนสะสม   และ   เด อน   แสดงถ งผลตอบแทนท่ีเกิดข น้จาก ่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต่อปี 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 4,815,168.52                1.56%

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ AOT บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 10,406,600.00             3.37%

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 11,538,475.00             3.74%

BTS บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 6,518,820.00                2.11%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 7,593,750.00                2.46%

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 12,126,800.00             3.93%

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 7,823,200.00                2.53%

TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 7,392,000.00                2.39%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 7,059,108.00                2.29%

CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 12,774,650.00             4.14%

WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 7,707,392.00                2.50%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 6,044,850.00                1.96%

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 6,440,850.00                2.09%

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 9,148,800.00                2.96%

PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 11,723,000.00             3.80%

OR บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 8,478,000.00                2.75%

PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 5,038,600.00                1.63%

TOP บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 5,464,800.00                1.77%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 8,736,125.00                2.83%

พาณิชย์ CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 10,041,800.00             3.25%

CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 7,347,200.00                2.38%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 4,582,350.00                1.48%

TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 5,391,750.00                1.75%

การแพทย์ BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากัด (มหาชน) 4,924,500.00                1.60%

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 13,231,900.00             4.29%

BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 9,249,600.00                3.00%

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 5,382,396.00                1.74%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 12,815,200.00             4.15%

EPG บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 5,022,080.00                1.63%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 3,155,425.00                1.02%

TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 5,456,750.00                1.77%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 6,210,000.00                2.01%

DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 5,526,600.00                1.79%

INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 5,087,850.00                1.65%

TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 5,030,472.00                1.63%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 9,213,600.00                2.98%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 10,595,250.00             3.43%

อ่ืนๆ  

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 23,581,736.19             7.64%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 308,677,447.71        100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 24.0424                  บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)


แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสาร

หนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้

ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ัน

เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบใน

ระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพ

เศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

ช่ือ บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า (บาท) ร้อยละของค่านายหน้ารวม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ีประเทศไทย 154,559.93                        17.78%

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 106,285.37                        12.22%

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 137,632.17                        15.83%

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 220,580.22                        25.37%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 118,223.60                        13.60%

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 127,652.28                        14.68%

บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4,557.75                             0.52%

รวม 869,491.32                        100.00%

รายละเอียดเก่ียวกับค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์-   กองทุนเปดิฟิลลิปหุ้นระยะยาว

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

รายละเอียดการกู้ยมืเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
-ไม่มีรายการ  - 

 

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มีรายการ  - 

 

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
-ไม่มีรายการ  - 

 
 

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มีรายการ-

 
 

ข้อมูลการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่น 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มีรายการ- 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

ราย  ่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถ ง  1 ธันวาคม 2564 

 
ล าดับที ่ ราย  ่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
  

รายงานการรับผลประโย น์ตอบแทนเน ่องจากการท่ีกองทุนใ ้บริการบุคคลอ ่น 
(Soft Commission) 

 
บริษัทที่ให้ผลประโย น ์ ผลประโย น์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโย น ์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต                                              

บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์

บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน 

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
บจ.หลักทรัพย์  ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจยั สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสมันา 

 

เพื่อเป็นประโยชนใ์นการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 4,815.17                           1.56%

เปน็ผู้ออก/ส่ังจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                     -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 4,815.17                           1.56%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิฟิลลิปหุ้นระยะยาว(P-LTF)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.73  
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีทีต่ ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) เฉลีย่  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 
 

 303,954.75                     

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พนับาท) ทรพัย์สนิสุทธ ิ(ต่อปี) 1/

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 4,879.00                   1.6052                           

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ในประเทศ (Trustee Fee) 104.09                      0.0342                           

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 195.16                      0.0642                           

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 40.00                        0.0132                           

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                                

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) -                           -                                

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 930.36                      0.3061                           

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 50.58                        0.0166                           

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 5,268.83                          1.7334                                    

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญ ีรับอนุญาต 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  1 ธันวาคม 25 4 และ 2563 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4 280,280,543.00      272,976,758.40      

เงินฝากธนาคาร 29,139,979.77        7,593,693.47          

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 11,786.93               18,912.87               

รวมสนิทรัพย์ 309,432,309.70      280,589,364.74      

หนี้สนิ 6

เจ้าหนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 270,857.46             100,697.98             

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 470,937.37             439,511.71             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,768.04                 2,836.93                 

หนี้สนิอ่ืน 25,769.43               25,450.45               

รวมหนี้สนิ 769,332.30             568,497.07             

สนิทรัพย์สทุธิ 308,662,977.40      280,020,867.67      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 128,388,803.60      138,510,377.58      

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 

บญัชปีรับสมดลุ 158,239,514.18      171,255,319.58      

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 22,034,659.62        (29,744,829.49)

สนิทรัพย์สทุธิ 308,662,977.40      280,020,867.67      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 24.0412                  20.2166                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 12,838,880.3595    13,851,037.7579    

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

บาท

 
 



 

 

 
 

18 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ร้อยละของ

จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ธนาคาร 34,935,750.00          12.47                

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 62,500             7,593,750.00            2.71                  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 85,400             12,126,800.00          4.33                  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 61,600             7,823,200.00            2.79                  

บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 77,000             7,392,000.00            2.64                  

พาณิชย์ 17,389,000.00          6.20                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 170,200           10,041,800.00          3.58                  

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 229,600           7,347,200.00            2.62                  

วัสดุก่อสร้าง 17,837,280.00          6.36                  

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 448,400           5,022,080.00            1.79                  

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 33,200             12,815,200.00          4.57                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 9,213,600.00            3.29                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 104,700           9,213,600.00            3.29                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 52,338,900.00          18.67                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 239,400           6,044,850.00            2.16                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 95,300             9,148,800.00            3.26                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 36,700             6,440,850.00            2.30                  

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 314,000           8,478,000.00            3.02                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 308,500           11,723,000.00          4.18                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 42,700             5,038,600.00            1.80                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 110,400           5,464,800.00            1.95                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 8,612,175.00            3.08                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 51,100             3,155,425.00            1.13                  

บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 149,500           5,456,750.00            1.95                  

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

อาหารและเครื่องด่ืม 9,974,100.00            3.55                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 179,700           4,582,350.00            1.63                  

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 276,500           5,391,750.00            1.92                  

 การแพทย์ 32,788,396.00          11.70                

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 245,000           4,924,500.00            1.76                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 575,300           13,231,900.00          4.72                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 65,600             9,249,600.00            3.30                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1,470,600        5,382,396.00            1.92                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21,854,922.00          7.79                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 27,000             6,210,000.00            2.21                  

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 120,800           5,526,600.00            1.97                  

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 63,400             5,087,850.00            1.82                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,052,400        5,030,472.00            1.79                  

บรรจภัุณฑ์ 10,595,250.00          3.78                  

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 153,000           10,595,250.00          3.78                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 8,736,125.00            3.12                  

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 148,700           8,736,125.00            3.12                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 27,541,150.00          9.83                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 336,148           7,059,108.00            2.52                  

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 226,100           12,774,650.00          4.56                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,189,600        7,707,392.00            2.75                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 28,463,895.00          10.16                

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 170,600           10,406,600.00          3.71                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,365,500        11,538,475.00          4.12                  

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 697,200           6,518,820.00            2.33                  

รวมหหลักทรัพย์จดทะเบียน 280,280,543.00        100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 265,178,143.90 บาท) 280,280,543.00        100.00               
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ร้อยละของ

จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 16,464,750.00          6.03                  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 66,500             7,880,250.00            2.89                  

บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 97,000             8,584,500.00            3.14                  

พาณิชย์ 16,117,500.00          5.91                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 197,200           11,486,900.00          4.21                  

บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 338,000           4,630,600.00            1.70                  

วัสดุก่อสร้าง 17,104,640.00          6.27                  

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 918,400           6,520,640.00            2.39                  

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 28,000             10,584,000.00          3.88                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 4,884,550.00            1.79                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 117,700           4,884,550.00            1.79                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 73,056,165.00          26.75                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 396,400           8,165,840.00            2.99                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 309,200           15,228,100.00          5.58                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 43,700             8,412,250.00            3.08                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 364,500           15,491,250.00          5.67                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 73,700             7,241,025.00            2.65                  

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 177,300           9,396,900.00            3.44                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 175,400           9,120,800.00            3.34                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 17,013,575.00          6.23                  

บริษัท เมืองไทย แคปปติอล จ ากดั (มหาชน) 52,000             3,068,000.00            1.12                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 212,100           13,945,575.00          5.11                  

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

อาหารและเครื่องด่ืม 19,014,350.00          6.96                  

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 44,800             5,129,600.00            1.88                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 230,000           6,152,500.00            2.25                  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 157,000           7,732,250.00            2.83                  

 การแพทย์ 27,931,516.00          10.23                

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 456,000           6,201,600.00            2.27                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 391,300           8,139,040.00            2.98                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 45,800             5,496,000.00            2.01                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 3,290,600        8,094,876.00            2.97                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24,526,756.00          8.99                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 55,000             9,680,000.00            3.55                  

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 147,600           8,302,500.00            3.04                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,902,400        6,544,256.00            2.40                  

บรรจภัุณฑ์ 11,371,000.00          4.17                  

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 274,000           11,371,000.00          4.17                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 12,559,950.00          4.60                  

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 214,700           12,559,950.00          4.60                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 14,937,596.40          5.48                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 396,148           6,457,212.40            2.37                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,789,600        8,480,384.00            3.11                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 17,994,410.00          6.59                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 965,500           8,013,650.00            2.93                  

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1,073,200        9,980,760.00            3.66                  

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 272,976,758.40        100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 284,378,409.93 บาท) 272,976,758.40        100.00              
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งินปนัผล 8,009,130.32          7,318,363.32

รายไดด้อกเบีย้ 18,687.16 62,887.86

รวมรายได้ 8,027,817.48          7,381,251.18          

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 4,879,001.34          4,409,817.36 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 104,085.15             94,076.23 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 195,160.01             176,392.64 

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 40,000.00               40,000.00 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 5 978,145.49             843,061.46 

รวมคา่ใชจ้่าย 6,196,391.99          5,563,347.69          
รายไดส้ทุธิ 1,831,425.49          1,817,903.49          

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ 3

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 23,446,816.05 (47,032,090.38)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ 26,504,050.63 (1,406,633.98)
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น 49,950,866.68 (48,438,724.36)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 51,782,292.17        (46,620,820.87)      

หัก ภาษีเงินได้ 3 (2,803.06)               (9,433.15)               
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 51,779,489.11        (46,630,254.02)      

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 51,779,489.11        (46,630,254.02)      

การเพ่ิมขึ้นของทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุในระหว่างปี 1,444,516.84          274,500.00             

การลดลงของทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุในระหว่างปี (24,581,896.22)      (8,980,595.13)        

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 28,642,109.73        (55,336,349.15)      

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 280,020,867.67      335,357,216.82      

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 308,662,977.40      280,020,867.67      

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 13,851,037.7579    14,285,064.6605    

บวก : หน่วยลงทนุทีข่ายในระหว่างปี 61,948.9579 11,692.1926

หัก : หน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในระหว่างปี (1,074,106.3563) (445,719.0952)
หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 12,838,880.3595 13,851,037.7579

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

หน่วย

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

24 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่า
หน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ และไม่มีก าหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้ก าหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย  กองทุนได้
จัดท างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน     

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซ้ือขายครั้งล่าสุด ณ 
วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ  

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได้  

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้   

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างตอ่เนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 223,646,064.05  224,179,079.72 

ขายเงินลงทุน 266,293,146.13  195,864,237.96 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น  ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,879,001.34  4,409,817.36  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ค่านายหน้า 4,876.79  18,890.37  ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 417,746.50  387,282.71 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏบิัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1) 

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดย
อ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2) 

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล
ระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ตราสารทุน 280,280,543.00  -  -  280,280,543.00 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        

ตราสารทุน 272,976,758.40  -  -  272,976,758.40 

 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ใน
ระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซ้ือขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงส าหรับเครื่องมือเหล่านี้ 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  280,280,543.00  280,280,543.00 

เงินฝากธนาคาร 29,139,979.77  -  -  29,139,979.77 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  11,786.93  11,786.93 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 

- 

  

270,857.46 

  

270,857.46 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  470,937.37  470,937.37 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  1,768.04  1,768.04 

หนี้สินอื่น -  -  25,769.43  25,769.43 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  272,976,758.40  272,976,758.40 

เงินฝากธนาคาร 7,593,693.47  -  -  7,593,693.47 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  18,912.87  18,912.87 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 

- 

  

100,697.98 

  

100,697.98 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  439,511.71  439,511.71 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  2,836.93  2,836.93 

หนี้สินอื่น -  -  25,450.45  25,450.45 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านตลาด 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของ
ตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง   

กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท เงิน
ลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รบัการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทนุเมื่อวันที ่21 มกราคม 2565 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

  
  

 
 

 
 
 

น าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

ธนาคาร สาขา 
  

  ่อบัญ  ี ประเภท เลขทีบ่ัญ  ี

กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพือ่ซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 
กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย ์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 

กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 
กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน์ สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร ส านักงานใหญ ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 100-000-2287 

แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ส านักลุมพิน ี  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 889-1021-359 

 
 
 

 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 
 

 
 
 

รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0-2635-3123 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2627-3100 ต่อ 1388 

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  0-2638-5000, 0-2287-6000 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 0-2695-5847-9 

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)   0-2659-3370 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 ต่อ 8888 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8852 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-2815  
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ ากัด 0-2861-5508 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั 0-2660-6677 
บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9801-2 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากัด 0-2-026-5100 
บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2-022-1499 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 0-2-026-6222 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณชิย์ จ ากัด 02-949-1999 
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   0-2659-2815 
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 02-659-7000, 02-099-7000 
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 02-009-8888 

 

       ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 

www.phillipasset.co.th 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


