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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันที่  14  สิงหาคม พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปดิ ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
 
  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจดัการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุน้ระยะยาว มาครบรอบระยะเวลา 
6 เดือน เมื่อวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบ 6 เดือน ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทนุทุกท่านเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการลงทนุ 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซ่ึงถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันนี้บริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033 www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
  
         

                บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 รายละเอียดกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 

 
วัตถุประสงค์โครงการ : 
 

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิ         
ประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถน าเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดภาษี  ทั้งนี้ต้องเป็นเงินลงทุน 
ส่วนที่ยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้  

 
 
นโยบายการลงทุน : 
 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นสามัญ
จดทะเบียน รวมถึงตราสารแห่งทุน ซ่ึงผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมน่้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น
ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้
กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ และ อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง 
(hedging) จากการลงทุน และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน 
 

ผู้จัดการกองทุน: 
1. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

2. นาย สุชาติ เจริญวุฒิคุณ 
3. น.ส. พรพิชญ์ เตง็ไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับตัวอยู่ในช่วงประมาณ 1450 – 1,590 จุด ส าหรับภาพรวมของ
ตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมานั้นอยู่ในแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการระบาด
ของโรคโควิด ประกอบกับการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายทั่วโลกส่งผลให้ตลาดทุนได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายโดยตรงกับประชาชนภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดมุมมอง
ที่ดีทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคการบริการต่างๆ แม้จะยังไม่สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวได้และมีความกังวลต่อความไม่
แน่นอนของโรคระบาดในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว 

ส าหรับภาพรวมของตลาดทุนประเทศไทยนั้น การเคลื่อนไหวของดัชนีมีทิศทางเป็นขาขึ้นตลอดในครึ่งแรกของปีโดยเป็นผล
มาจากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมไปถึงการด าเนินนโยบายโดยภาครัฐ
เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงทั้งหมดส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการชะงัด
อย่างรุนแรงในปี 2563 โดยจะเห็นได้จากการประกอบผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563 อย่างไรก็
ตามยังคงมีความกังวลถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพ่ระบาดและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
ภายในประเทศ จะเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคบริการและการท่องเที่ยวซ่ึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นที่ต้องติดตามคือการคาดการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่จะส่งผลต่อการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งการปรับ
ระยะเวลาในการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส าหรับแนวโนม้การลงทุนของกองทนุนั้น
จะยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มของผลการด าเนินงานที่จะเติบโตในระยะยาว รวมถึงคาดว่าจะมี
การจ่ายปันผลได้ในระดับที่ไม่ต่ ามากนัก และจังคงใช้การวิเคราะห์แบบทั้ง Top-down Analysis และ Bottom-up Analysis ควบบคู่กัน
ไปเนื่องจากจากยังคงคาดว่าจะมีบางบริษัทที่จะมีผลการด าเนินงานที่ลดลงหรือเติบโตในอัตราที่ต่ ามาก ท าให้ต้องมีการพิจารณา
คัดเลือก (Selective) กันอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุน
ในระยะยาว แต่จะพิจารณาเป็นรายบริษัทและจะหลีกเลี่ยงบริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงบริษัทที่คาดว่าผลการด าเนินงานจะไม่เติบโตในระยะยาว โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 83.52 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 304,423,443.70 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 22.9248  บาท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 280,033,975 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 20.2175 บาท เพิ่มขึ้น 2.7073 บาท เป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.39% 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน P-LTF Benchmark P-LTF Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (31 มี.ค. 64)*** 22.6286 1.31% 0.89% 11.12% 12.38%

6 เดอืน (30 ธ.ค. 63)*** 20.2175 13.39% 11.47% 12.00% 13.04%

1 ปี (30 มิ.ย. 63) 19.6447 16.70% 21.65% 15.09% 16.35%

3 ปี (29 มิ.ย. 61) 25.1018 -2.97% 2.99% 19.31% 19.62%

5 ปี (30 มิ.ย. 59) 23.3033 -0.33% 5.12% 16.23% 16.47%

10 ปี (30 มิ.ย. 54) 12.4265 6.31% 7.77% 16.44% 16.65%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (26 มิ.ย. 50) 10.0000 6.10% 9.21% 18.64% 19.57%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเส่ียง และศึกษาคู่มือภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

Benchmark: SET TRI Index
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 4,812,063.70                1.58%

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ BEM บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 11,128,825.00             3.66%

BTS บมจ.บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 13,026,420.00             4.28%

ธนาคาร BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 7,062,500.00                2.32%

TISCO บมจ.ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6,814,500.00                2.24%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ WHA บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 7,006,720.00                2.30%

AMATA บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน 6,151,508.40                2.02%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บมจ.บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 5,913,180.00                1.94%

EGCO บมจ.ผลิตไฟฟ้า 12,547,500.00             4.12%

EA บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 14,774,200.00             4.85%

OR บมจ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก 9,577,000.00                3.15%

PTT บมจ.ปตท. 12,108,625.00             3.98%

RATCH บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ้ง 6,569,700.00                2.16%

PTTEP บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 4,995,900.00                1.64%

TOP บมจ.ไทยออยล์ 6,016,800.00                1.98%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บมจ.พีทที ีโกลบอล เคมิคอล 8,773,300.00                2.88%

พาณิชย์ CPALL บมจ.ซีพี ออลล์ 10,212,000.00             3.35%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บมจ.เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 9,486,000.00                3.12%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 11,130,000.00             3.66%

การแพทย์ BCH บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทิอล 11,739,200.00             3.86%

BDMS บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 8,539,900.00                2.81%

CHG บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 13,494,588.00             4.43%

BH บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 6,013,800.00                1.98%

วัสดุก่อสร้าง SCC บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย 11,232,000.00             3.69%

EPG บมจ.อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป 4,932,400.00                1.62%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 3,513,125.00                1.15%

TIDLOR บมจ.เงินติดล้อ 6,204,250.00                2.04%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร INTUCH บมจ.อินทชั โฮลดิ้งส์ 9,269,000.00                3.04%

TRUE บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 3,346,632.00                1.10%

ADVANC บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 4,617,000.00                1.52%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ 8,061,900.00                2.65%

อ่ืนๆ  

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 45,352,906.60             14.90%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 304,423,443.70        100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 22.9248                  บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 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 เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบระยะส้ัน 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

 
 

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 -ไม่มีรายการ-

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  -ไม่มีรายการ-

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  -ไม่มีรายการ-

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธเิรียกร้องเป็นศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  -ไม่มีรายการ- 

 
ข้อมูลการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  -ไม่มีรายการ-

 
 



 

 

 
 

9 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
  

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 
ระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
ล าดับที ่ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

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

 
  

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
(Soft Commission) 

 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต                                             
d 
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์

บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน 

f 
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
f 
บจ.หลักทรัพย์  ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
f 
บริษทัหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย                                                   
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (ไทย)              
ก 

ธนาคารทิสโก้ 

ธนาคากรุงไทย 

ธนาคารออมสิน 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสัมนา 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสัมนา 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสัมนา 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสัมนา 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
การประชุมสัมนา 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
Indicative Yield 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 4,812,063.70                   1.58%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                     -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 4,812,063.70                   1.58%

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

ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

กองทุนเปดิฟิลลิปหุ้นระยะยาว(P-LTF)

 
 

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.51  
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

 301,310.46                  

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 1/ จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พนับาท) ทรพัย์สนิสุทธ ิ 

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,398.43                   0.7960                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 51.17                        0.0170                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 95.94                        0.0318                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.84                        0.0066                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) -                           -                             

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 680.57                      0.2259                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 20.73                        0.0069                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 2,586.11                          0.8583                               

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 30 มิถนุายน 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

2564 2563

สนิทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 254,258,473.40 223,296,102.00      

เงินฝากธนาคาร 50,771,092.82        53,190,233.21        

ลกูหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 6,792.04                 44,083.25               

รวมสนิทรัพย์ 305,036,358.26      276,530,418.46      

หนี้สนิ

เจ้าหนี้

จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 148,734.40             -                         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 437,818.10             433,042.99             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,018.81                 6,612.49                 

หนี้สนิอ่ืน 25,343.25               11,419.68               

รวมหนี้สนิ 612,914.56             451,075.16             

สนิทรัพย์สทุธิ 304,423,443.70      276,079,343.30      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 132,792,153.05      140,535,668.82      

ก าไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 164,200,523.42 173,229,750.94      

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 7,430,767.23 (37,686,076.46)

สนิทรัพย์สทุธิ 304,423,443.70      276,079,343.30      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 22.9248                  19.6447                  

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 13,279,215.3050    14,053,566.8821    

บาท

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

ร้อยละของ

จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ธนาคาร 13,877,000.00          5.46                  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 62,500             7,062,500.00 2.78                  

บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 77,000             6,814,500.00            2.68                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 9,717,375.00            3.82                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 51,100             3,513,125.00            1.38                  

บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 149,500           6,204,250.00            2.44                  

วัสดุก่อสร้าง 16,164,400.00          6.36                  

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 448,400           4,932,400.00            1.94                  

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 26,000             11,232,000.00          4.42                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13,158,228.40          5.17                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 336,148           6,151,508.40            2.42                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,189,600        7,006,720.00            2.75                  

อาหารและเครื่องด่ืม 11,130,000.00          4.38                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 420,000           11,130,000.00          4.38                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 8,773,300.00            3.45                  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 148,700           8,773,300.00            3.45                  

พาณิชย์ 10,212,000.00          4.02                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 170,200           10,212,000.00 4.02                  

บรรจภัุณฑ์ 9,486,000.00 3.73                  

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 153,000           9,486,000.00 3.73                  

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 72,502,905.00          28.50                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 239,400           5,913,180.00            2.32                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 242,200           14,774,200.00 5.81                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 71,700             12,547,500.00          4.93                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 308,500           12,108,625.00 4.76                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 42,700             4,995,900.00 1.96                  

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 314,000           9,577,000.00 3.77                  

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 143,600           6,569,700.00 2.58                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 110,400           6,016,800.00 2.37                  

 การแพทย์ 39,787,488.00          15.66                

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 506,000           11,739,200.00 4.62                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 371,300           8,539,900.00 3.36                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 46,800             6,013,800.00 2.37                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 3,390,600        13,494,588.00 5.31                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,232,632.00          6.78                  

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 142,600           9,269,000.00            3.65                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 27,000             4,617,000.00 1.81                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,052,400        3,346,632.00 1.32                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 24,155,245.00          9.50                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,365,500        11,128,825.00 4.38                  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1,393,200        13,026,420.00 5.12                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8,061,900.00            3.17                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 104,700           8,061,900.00 3.17                  

รวมหุ้นสามญั 254,258,473.40        100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 247,681,120.38 บาท) 254,258,473.40        100.00               
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
 

2564 2563

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 4,587,090.20 5,089,219.80

รายไดด้อกเบ้ีย 6,900.27 44,083.25

รวมรายได้ 4,593,990.47 5,133,303.05

คา่ใชจ้่าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 2,398,433.50 2,241,685.78

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 51,166.46 47,822.60

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 95,937.31 89,667.42

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 19,835.44 19,894.32

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 701,306.00 323,269.26

รวมคา่ใชจ้่าย 3,266,678.71 2,722,339.38

รายไดส้ทุธิ 1,327,311.76 2,410,963.67

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุน

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 17,870,315.45 (26,350,969.88)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิยังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 17,979,004.55 (30,624,882.31)

รวมรายการก าไรสทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียังไม่เกดิขึ้น 35,849,320.00 (56,975,852.19)

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 37,176,631.76 (54,564,888.52)

หัก ภาษีเงินได้ (1,035.04) (6,612.47)

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 37,175,596.72 (54,571,500.99)

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2564

บาท
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 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 
 

ธ  ค        
  

      ญ       ภ          ญ   

กสิกรไทย ท็อปส์ มารเ์ก็ตเพลส สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   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 อาคารวรวฒัน ์สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

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

 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 
 
  

 
 

 
 
 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 ากดั (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  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2-022-1499 
 
 

       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 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


