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ต ำ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

ระดับควำมเสี ยงของกองทุน

รหัสกองทุน : P-LTF

P-LTF 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได้ 

∞ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞ ในกรณีท่ีกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําส่ังไว้ 

∞ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมี  
ข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 
 

การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไปผู้ลงทุนจะไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
Phillip Long Term Equity Fund 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2635-3033 แฟ็กซ์ 0-2635-3040 
pamc.mkt@phillip.co.th 
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 ชื่อ    กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 
 Phillip Long Term Equity Fund : P-LTF 
 

ประเภทโครงการ   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 
ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

(Specific Fund) 
 
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียน รวมถึงตราสารแห่งทุน 
ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนโดย เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มี
การเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวม
ประเภทนี้ลงทุนได้ และ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (hedging) จากการลงทุน และ อาจลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร  (Structured Notes) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ลงทุน 

 
 จ านวนเงนิทุนโครงการ   500 ล้านบาท  
 

อายุโครงการ  ไม่กําหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม วันท่ี  25  พฤษภาคม  2550 

 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ   วันท่ี  26  มิถุนายน  2550 
 
ความเสี่ยงระดับ  6 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 



  3 

 

 
 

 ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนี้ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return 
Index : SET TRI)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
(2) ต้องคํานวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชี้วัดมีการจัดทําโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(3) มีการกําหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 
(4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้ 
(5) มีวิธีการคํานวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด 
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phillipasset.co.th 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

≤ 5% 5 – 10 % 10 – 15 % 15 – 25 % > 25 % 

general large cap mid/small sector 

≤ 10% 10 % – 20 % 20 % – 50 % 50 % – 80 % > 80 % 

≤ 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 
ความเส่ียงต่าํ ความเส่ียงสูง 

หมายเหตุ :  
- พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 

20% ของ NAV รวมกัน 
- หมวดอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวลงทุน : N/A 

 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียงต่าํ 

การกระจุกตัวลงทุนใน 
ผู้ออกตราสารรวม 

ความเส่ียงต่าํ ความเส่ียงสูง 
ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัว (high concentration risk) 

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม  
(High Sector 
Concentration Risk) 

ความผันผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน 

ความเส่ียงต่าํ ความเส่ียงสูง 
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ค าอธิบายแผนภาพมิตคิวามเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหนว่ยลงทุน (Market Risk) : 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน : หมายถงึ ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า Standard 
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง 
 
ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) :  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น 
กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา่กองทุนทีก่ระจายการ
ลงทุนในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6 

 
 
 
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 

A : ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตวัสูงเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจนต่ํากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทาํให้ขาดทุนได้ และผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวดกีวา่การลงทุนในตรา
สารหนี้ท่ัวไป 
Q : กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 

A : จํานวนเงินทุนโครงการ 500 ล้านบาท 
 

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
A : ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทั่วไป 

Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 

  มีโอกาศที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้า
ลงทุน 

 
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

A : การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นและตราสารที่กองทุนลงทุน ที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาดหรือปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะการแข่งขัน ความสามารถของผู้บริหารความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ  

Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทนุหรือเปน็กองทนุรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิตน้หรือไม่? อย่างไร ? 
 A : ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น 
Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 

A : วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน? 
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Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

 ในการส่ังซื้อครั้งแรกผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็นจํานวนเงินขั้นต่าํ 5,000 บาทขึ้นไป และครั้งถัดไปผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็น
จํานวนเงินขั้นต่ํา 2,000 บาทขึ้นไป  ทั้งนี้ จํานวนหน่วยลงทุนที่ท่านได้รับจะคํานวณโดยการนํามูลค่าในการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน 
ตัวอยา่ง ผู้ลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุน 5,000 บาท ราคาขายในการเสนอขายครั้งแรก คือหน่วยละ 10.00 บาท ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 500.00 หน่วย 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
ทุกวันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
หรือตามชอ่งทางอื่นใดที่บริษัทจดัการกาํหนด 

 ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี:่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากดั   
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033  โทรสาร 0-2635-3040 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทกุแห่ง 

 การช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเป็นเงินสดคาํส่ังหักบัญชธีนาคาร เชค็ หรือดราฟต์สั่งจ่ายในนาม 

ธนาคาร สาขา 
  

ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี 
กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   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 อาคารวรวฒัน์ สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ ่   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 100-000-2287 

  

 ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. และบริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงิน
ให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
 
 

Q : บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคนื หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคนืเมือ่ใด? 

   การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน: 

ข้อก าหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 

 

A : 
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บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  เกิดเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย  โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(2)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น  
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม  (1) หรือ (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย  ไม่รับซื้อคืน  หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน  หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)  เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี เหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย  
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
เปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วัน
ทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ  
คําส่ังซื้อหรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที่บริษทัจัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  
A : ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 

Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจ ากัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
  A  :  ข้อจ ากัด : หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2563 ในกรณี 
  เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นกอ่นวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทนุของท่านได้อย่างไร ?  
 A  :  ท่านสามารถติดตามมูลคา่หน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
- ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  http://www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A : บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ัน ๆ  
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?  
A :  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทํา
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนท่ีถืออยู่ 

 
Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  

A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th 
 

Q  : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะท าอย่างไร ?  
A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด โทรศัพท์ 0 -2635-3033 ต่อ 836 หรือที่  สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000  

 
 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040 
 
รายชื่อกรรมการ 
นายลี เชย์ คิ - ออง กรรมการ 
นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
  
จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ และมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม  
 
กองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองคํา     PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ   PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ   PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว    P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน    PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น    PWIN 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย    PBOND 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ  PWINRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ P-CGREEN 
 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 เท่ากับ  4,063,292,157.44 บาท 
 
Q  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
 A  : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2. น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์   Fund Manager 
 

Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่อะไร? 
 A  : ผู้จัดการกองทุนมี  2  ท่าน ได้แก่ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
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ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  Bachelor of Commerce 

The University of British 
Columbia 

มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร และ
การลงทุน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์  ป.โท การลงทนุ 
CASS Business School 
 ป.ตรี การเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนส่วนบคุคล          
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
 นักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.กสิกรไทย 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.แลนด์ 
แอนด์ เฮาส์ 
 ผู้จัดการกองทุน บลจ.วี 

ผู้จัดการกองทุน 

 
Q  : ใครเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ใหก้บัผู้ถือหนว่ยลงทุน ของ 

กองทุนรวมนี?้ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 
0-2635-1755 

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 

 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จาํกดั (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2659-3370 

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8852 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  

 บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จํากัด โทรศัพท์ 0-2861-5508 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จาํกดั โทรศัพท์  0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 
5044 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จํากัด โทรศัพท ์0-2266-6697 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 

 บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2-026-5100 

 บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จาํกัด  (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2022-5800 

 บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 

 บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2117-7878 

A : 
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 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1111, 0-2680-1000 

 บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อหนว่ยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด  โทรศัพท์  02-026-6222  
 

 นายทะเบียนกองทนุ: 
  ชื่อ  :  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน) 
  ที่อยู ่ :  เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 
 

 ผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
 ชื่อ  :   ธนาคาร สแตนดาร์ดชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 ที่อยู่  :   เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500   โทรศัพท์  0-2724-5296 

  ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะทํา       
 หน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 
 
 
     
Q  : ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ี่ใด?  

A : ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึง  
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง เป็นต้น 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตาม
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และบริษัทจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและปรับสัดส่วน  
การลงทุนให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. ความสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั้นๆ 
ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน และเลือกลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 
มีสภาพคล่องทําให้สามารถลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องได้ 

3. ความเส่ียงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาสที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือ 
เงินต้นได้ตามกําหนดเวลา  

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

http://www.phillipasset.co.th/
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ที่ ออกโดยบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยใน  
ส่วนของเงินฝากกับสถาบันการเงินจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลัง 
ดังนั้น ความเส่ียงประเภทน้ีจึงลดลงได้ 

4. ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานะทางธุรกิจ 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ที่ ออกโดยบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยใน  
ส่วนของเงินฝากกับสถาบันการเงินจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลัง 
ดังนั้น ความเส่ียงประเภทน้ีจึงลดลงได้ 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียง (Risk of Hedging) คือ ความเส่ียงที่เกิดจาก
การขาดความแม่นยํา จากการประยุกต์ใช้วิธีการถั่วความเส่ียง (hedging) ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากความคลาดเคล่ือนของ
ค่าพารามิเตอร์ เช่น ความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียง และสินทรัพย์
อ้างอิง เปล่ียนแปลงไปจากที่ได้สมมติฐานไว้ ขณะทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียง  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียงที่มีสภาพคล่อง และมีการเคล่ือนไหวของราคาในทิศ
ทางตรงข้ามกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างสม่ําเสมอในแต่ละช่วงเวลา เพื่อหักล้างหรือลดความเส่ียงให้เหลือน้อย  

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 
2 
 

หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 
 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี้ 
3.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 
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4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดชาํระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดงักลา่วเป็นบุคคลดงันี้ 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย 
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5 ทรัพย์สินดังนี้  
5.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตรา
สารอยู่ระหวา่งดาํเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาํใหม้ีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 
5.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้น
ของบริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 
5.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1  
5.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10%  หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีม ีกําหนดวันชําระหนี้ ≤  397 วันนับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบคุคลดังนี้  
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน 
นับตั้งแตว่ันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market  
5.5  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.6  หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทําให้มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 
5.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด 
5.7  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
5.7.1  reverse repo  
5.7.2  OTC derivatives  

6 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกัน

หรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 10%  
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้

เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของ 
นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณชิย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  
 

- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุ
ทั้งโครงการ >1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่
กองทุนได้ดาํเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ท่ีออก
ใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี ้
2.4.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(Single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกันไมเ่กิน 25% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 ตราสารดงันี้ (total SIP) รวมกันไมเ่กิน 15% 



  17 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่
ตัวตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่าํกวา่ที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade / unrated)  

 

7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :  
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที่มี 
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ทีม่ิใชก่องทุน

รวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใตก้าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจาํนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน <25% ของจาํนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นบัรวมการถือ
หุ้นของกองทุนวายุภักษ)์ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
 
 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก้ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นข้อมูลท่ี
มีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไมม่ีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
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บัญชีล่าสุด2ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ี
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้
โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเ่กิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กับกรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคลดงันี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแหง่
ประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1-9) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 
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ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนักงาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 
ปี 
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกวา้ง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นท่ี บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหนว่ย property 
ทั้งหมดของกองทุนproperty ที่ออกหน่วยนั้น  
เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนักงาน 
           (1) มีขนาดเล็ก  
           (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
           (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงนิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการ
คํานวณ ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตรา
ตามที่โครงการระบุไว้ 
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หมายเหตุ  
  *  มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลาหน่ึงปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

**   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
*** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
อัตราตาม
โครงการ 

[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[1 ปีที่ผ่านมา] 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 
0.50 

ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 
0.50 

ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee)   

– กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

– กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 300 บาท 
ต่อรายการ 

300 บาท ต่อ
รายการ 

300 บาท ต่อ
รายการ 

300 บาท ต่อ
รายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลคา่ซื้อขาย) 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีทีต่ ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) เฉลีย่  
 
 
 
 
 

 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขำยสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.73

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ -                                     -                             

(ข) ตรำสำรที ธนำคำรที มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 4,815.17                           1.56%

เปน็ผู้ออก/สั งจ่ำย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอำวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้่ำประกัน

(ค) ตรำสำรที มีอันดับควำมนำ่เชื อถืออยู่ในอันดับที สำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับควำมนำ่เชื อถือ A -                                     -                             

(ง) ตรำสำรที มีอันดับควำมนำ่เชื อถืออยู่อันดับต ่ำกว่ำอันดับที สำมำรถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตรำสำรที ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมนำ่เชื อถือ

รวม 4,815.17                           1.56%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที บริษทัจัดกำรคำดว่ำจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิฟิลลิปหุ้นระยะยาว(P-LTF)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

รายการการลงทุนและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนำคำรยูโอบ ีจ่ำกัด (มหำชน) F1+/Fitch Thailand 4,815,168.52                1.56%

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ AOT บริษทั ทำ่อำกำศยำนไทย จ่ำกัด (มหำชน) 10,406,600.00             3.37%

BEM บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ่ำกัด (มหำชน) 11,538,475.00             3.74%

BTS บริษทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ่ำกัด (มหำชน) 6,518,820.00                2.11%

ธนาคาร BBL ธนำคำรกรุงเทพ จ่ำกัด (มหำชน) 7,593,750.00                2.46%

KBANK ธนำคำรกสิกรไทย จ่ำกัด (มหำชน) 12,126,800.00             3.93%

SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำกัด (มหำชน) 7,823,200.00                2.53%

TISCO บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ่ำกัด (มหำชน) 7,392,000.00                2.39%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ่ำกัด (มหำชน) 7,059,108.00                2.29%

CPN บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จ่ำกัด (มหำชน) 12,774,650.00             4.14%

WHA บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด (มหำชน) 7,707,392.00                2.50%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด (มหำชน) 6,044,850.00                1.96%

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ จ่ำกัด (มหำชน) 6,440,850.00                2.09%

EA บริษทั พลังงำนบริสุทธิ์ จ่ำกัด (มหำชน) 9,148,800.00                2.96%

PTT บริษทั ปตท. จ่ำกัด (มหำชน) 11,723,000.00             3.80%

OR บริษทั ปตท. น้่ำมันและกำรค้ำปลีก จ่ำกัด (มหำชน) 8,478,000.00                2.75%

PTTEP บริษทั ปตท. ส่ำรวจและผลิตปโิตรเลียม จ่ำกัด (มหำชน) 5,038,600.00                1.63%

TOP บริษทั ไทยออยล์ จ่ำกัด (มหำชน) 5,464,800.00                1.77%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ่ำกัด (มหำชน) 8,736,125.00                2.83%

พาณิชย์ CPALL บริษทั ซีพี ออลล์ จ่ำกัด (มหำชน) 10,041,800.00             3.25%

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด (มหำชน) 7,347,200.00                2.38%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ่ำกัด (มหำชน) 4,582,350.00                1.48%

TU บริษทั ไทยยูเนี ยน กรุ๊ป จ่ำกัด (มหำชน) 5,391,750.00                1.75%

การแพทย์ BCH บริษทั บำงกอก เชน ฮอสปทิอล จ่ำกัด (มหำชน) 4,924,500.00                1.60%

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ่ำกัด(มหำชน) 13,231,900.00             4.29%

BH บริษทั โรงพยำบำลบ่ำรุงรำษฎร์ จ่ำกัด (มหำชน) 9,249,600.00                3.00%

CHG บริษทั โรงพยำบำลจุฬำรัตน ์จ่ำกัด (มหำชน) 5,382,396.00                1.74%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จ่ำกัด(มหำชน) 12,815,200.00             4.15%

EPG บริษทั อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ่ำกัด (มหำชน) 5,022,080.00                1.63%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษทั ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด (มหำชน) 3,155,425.00                1.02%

TIDLOR บริษทั เงินติดล้อ จ่ำกัด (มหำชน) 5,456,750.00                1.77%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ่ำกัด (มหำชน) 6,210,000.00                2.01%

DTAC บริษทั โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั น จ่ำกัด (มหำชน) 5,526,600.00                1.79%

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ่ำกัด (มหำชน) 5,087,850.00                1.65%

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด (มหำชน) 5,030,472.00                1.63%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ่ำกัด (มหำชน) 9,213,600.00                2.98%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ่ำกัด (มหำชน) 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

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกูย้มืเงิน และ กำรกอ่ภำระผูกพัน

ณ วนัที  31 ธันวำคม 2564
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ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที สูงที สุด แสดงถึงระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุที ต ่ำที สุด มีควำมสำมำรถในกำรช่ำระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตำมก่ำหนดเวลำ

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภำยนอกอื น

AA          ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุที ต ่ำมำก

A             ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุที ต ่ำ

BBB       ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุปำนกลำง

BB          ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุสูง

B            ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงจำกกำรลงทนุสูงมำก

C            ตรำสำรหนี้ที มีระดับควำมเสี ยงสูงที สุด ที จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตำมก่ำหนดเวลำ 

               กำรเปลี ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภำยนอกอื น จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช่ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่ำงมีนยัส่ำคัญ

D            ตรำสำรหนี้ที ไม่สำมำรถช่ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)


แสดงถึงระดับควำมสำมำรถสูงสุดในกำรช่ำระหนี้ได้ตรงตำมก่ำหนดเวลำที ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงิน เมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำร

หนี้อื นๆ ในประเทศไทย ภำยใต้ระบบกำรจัดอันดับเครดิตภำยในประเทศซึ งก่ำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้

ที มีควำมเสี ยงของกำรผิดนดัช่ำระหนี้ต ่ำที สุดเมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที สภำพคล่องอยู่ในระดับที 

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ มเติมจำกอันดับเครดิตที ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ได้ตรงตำมก่ำหนดเวลำที ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงินในระดับที ดี เมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัว

ตรำสำรหนี้อื นๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ระดับของควำมนำ่เชื อถือดังกล่ำวยังไม่อำจเทยีบเทำ่กับกรณีที ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตที สูงกว่ำ

F3(tha) 

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ได้ตรงตำมก่ำหนดเวลำที ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงินในระดับปำนกลำง เมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหนี้

หรือตัวตรำสำรหนี้อื นๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ดังกล่ำวมีควำมอ่อนไหวที สูงกว่ำต่อกำรเปลี ยนแปลงในทำงลบในระยะสั้น

เมื อเทยีบกับอันดับเครดิตที สูงกว่ำ

B(tha)

แสดงถึงควำมไม่แนน่อนของควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ได้ตรงตำมก่ำหนดเวลำที ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงิน เมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัว

ตรำสำรหนี้อื นๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ดังกล่ำว มีควำมอ่อนไหวสูงต่อกำรเปลี ยนแปลงทำงกำรเงินและสภำพเศรษฐกิจในทำงลบใน

ระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงควำมไม่แนน่อนอย่ำงสูงของควำมสำมำรถในกำรช่ำระหนี้ได้ตรงตำมก่ำหนดเวลำที ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงิน เมื อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรำสำร

หนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื นๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพันทำงกำรเงินดังกล่ำว ขึ้นอยู่กับสภำวะที เอ้ือต่อกำรด่ำเนนิธุรกิจและสภำพ

เศรษฐกิจที แขง็แกร่งเทำ่นั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที มีกำรผิดนดัช่ำระหนี้ ในขอ้ผูกพันทำงกำรเงินในขอ้หนึ งหรือหลำยขอ้ผูกพัน แม้ว่ำจะยังคงสำมำรถปฏบิตัิ

ตำมขอ้ผูกพันทำงกำรเงินอื นๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพำะกับผู้ออกตรำสำรเทำ่นั้น

D(tha)

แสดงถึงกำรผิดนดัช่ำระหนี้ที ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก่ำลังจะเกิดขึ้น
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ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 และ   เดือน   แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต่อปี 
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ค าเตือน/ข้อแนะน า  

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว ท้ังนี้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด  ฟิลลิป 
หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป 
จํากัด 

 กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว มีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะโดยมีการกระจายการลงทุนน้อย
กว่ากองทุนรวมทั่วไป 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected 

Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย  internetของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ      
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 
 
 
 
 

 
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 


