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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
 
        วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มาครบรอบปีบัญชี  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  จึงขอส่งรายงานส าหรับรอบปีบัญชี  เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซ่ึงถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันนี้บริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือ www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
          

                บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
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รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทนุจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตาม
นโยบายลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือสถาบันอื่นที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตรา
สารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลงต่ ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้
เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ 
ผ่อนผัน ให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 
 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงเวลาดังนี้ รวมอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบก าหนดอายุโครงการ หรือก่อนเลิกกองทุนรวม 
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนเป็นจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท าการ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
     
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
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อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดจะกระท าภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซ่ึงอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการตาม
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ผู้จัดการกองทุน: 

1. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

2. นาย สุชาติ เจริญวุฒิคุณ 
3. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นจนถึงช่วงปลายปี 2563 หลักจากนั้นก็ได้เกิดการ
แพร่ระบาดของโควิดกลับมาอีกครึ้งหนึ่งต่อเนื่องมาจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องถูกระงับการเปิด
ด าเนินการช่ัวคราวจากทางภาครัฐ ส่งผลให้แผนการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องชะงักลง อย่างไรก็ตามได้มีการริเริ่มทดลอง
ที่จะน านักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อทดลองฟื้นคืนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นจังหวัดตัวอย่างและอยู่ระว่างการด าเนินการและ
ประเมินผล ส าหรับภาพรวมทางเศรษฐกิจก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้มีการเติบโตมากนัก ประกอบกับปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจฟื้น
กลับมาได้ก็คือการลดการแพร่ระบาดและการจัดสรรวัคซีนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของอัตราผลตคอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐในช่วงรอบปี
ที่ผ่านมามีการปรับลดลงในตราสารที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 3 ปี และปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี(ดังภาพ
ด้านล่าง) 

 

 
 

บริษัทจัดการคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในปี 2564 คาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะส้ันจะยังคงอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 96.76 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ส าหรับกลยุทธการลงทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับความเนื่อเช่ือถือที่ลงทุนได้ โดยเน้นอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ระดับ A ขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงของการผิดนัดช าระ โดยส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ันและเงิน
ฝากสถาบันการเงินรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน 

ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 399,135,245.01 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 10.139 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 298,974,262.00 บาท คิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9404 บาท เพิ่มขึ้น 0.1986 บาท / เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.997 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PBOND Benchmark PBOND Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (25 ก.พ. 64)*** 9.958 1.82% 1.35% 3.25% 0.97%

6 เดอืน (30 พ.ย. 63)*** 10.0373 1.01% 1.95% 2.93% 0.98%

1 ปี (29 พ.ค. 63) 9.9404 1.99% 4.06% 2.17% 0.79%

3 ปี (31 พ.ค. 61) n/a n/a n/a n/a n/a

5 ปี (31 พ.ค. 59) n/a n/a n/a n/a n/a

10 ปี (31 พ.ค. 54) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (19 มี.ค. 63) 10.0000 1.16% 2.16% 2.03% 1.09%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*Benchmark: ThaiBMA Corporate Bond Rating BBB up index
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ประเภท ผูอ้อก วันครบก าหนด

อันดับความน่าเช่ือถอื/

สถาบนัจัดอันดับ มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด สัดส่วนต่อ NAV

เงินฝากธนาคาร 6,505,464.74                  1.63%

เงินฝากออมทรัพย์ 6,505,464.74              1.63%

SAUOB ธนาคารยูโอบี เม่ือทวงถาม F1+ (tha) / FITCH 6,505,464.74                   1.63%

พันธบตัร 55,000,000.00      54,971,942.35                13.77%

CB21604A ธนาคารแหง่ประเทศไทย 04-Jun-2021 - 25,000,000.00       24,999,434.94                 6.26%

CB21902A ธนาคารแหง่ประเทศไทย 02-Sep-2021 - 30,000,000.00       29,972,507.41                 7.51%

หุ้นกู้ 320,300,000.00    331,233,679.25              82.99%

AMAT24OX
AMATA24OA

หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2560 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2567
05-Oct-2024 A- / TRIS 30,000,000.00       30,867,539.62                 7.73%

AP247A

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนป ี

2567

21-Jul-2024 A- / TRIS 5,000,000.00          5,248,788.95                   1.32%

AP261A

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนป ี

2569

21-Jan-2026 A- / TRIS 10,000,000.00       10,549,594.92                 2.64%

BEM306A
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

 คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2573
10-Jun-2030 A- / TRIS 20,000,000.00       19,528,043.85                 4.89%

BJC269A
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2559

 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2569
07-Sep-2026 A+ / TRIS 10,000,000.00       10,899,315.49                 2.73%

BJC273B
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562

 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2570
21-Mar-2027 A+ / TRIS 10,000,000.00       10,926,666.00                 2.74%

BJC283A
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563

 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2571
24-Mar-2028 A+ / TRIS 10,000,000.00       9,880,444.10                   2.48%

BTSG289X
BTSG289A

หุ้นกู้บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2561 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2571
07-Sep-2028 A / TRIS 20,000,000.00       21,265,525.31                 5.33%

BTSG29DX
BTSG29DA

หุ้นกู้บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2560 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2572
26-Dec-2029 A / TRIS 7,000,000.00          7,302,653.92                   1.83%

CPALL305A
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2 

ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2573
13-May-2030 A+ / TRIS 14,300,000.00       14,171,663.10                 3.55%

CPF276B
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2563 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2570
05-Jun-2027 A+ / TRIS 10,000,000.00       10,595,699.07                 2.65%

CPF314A
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2559 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2574
12-Apr-2031 A+ / TRIS 20,000,000.00       20,666,880.80                 5.18%

EA297A
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562

 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2572
11-Jul-2029 A- / TRIS 15,000,000.00       15,588,081.27                 3.91%

EA298A
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2562

 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2572
15-Aug-2029 A- / TRIS 20,000,000.00       20,627,746.45                 5.17%

GPSC34NX
GPSC34NA

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2577
08-Nov-2034 AA- / TRIS 30,000,000.00       30,419,213.94                 7.62%

PTGC304X
PTTGC304A

หุ้นกู้ของบริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่

 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2573
08-Apr-2030 AA+(tha) / FITCH(Tha) 10,000,000.00       10,279,596.55                 2.58%

PTGC354X
PTTGC354A

หุ้นกู้ของบริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่

 1/2563 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2578
08-Apr-2035 AA+(tha) / FITCH(Tha) 20,000,000.00       20,620,983.72                 5.17%

PTTC357X
PTTC357A

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2563 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2578
02-Jul-2035 AAA(tha) / FITCH(Tha) 10,000,000.00       10,224,401.69                 2.56%

RATC30NX
RATCH30NA

หุ้นกู้บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2561 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ.2571
04-Nov-2030 AAA / TRIS 15,000,000.00       15,208,967.94                 3.81%

RATC35NX
RATCH35NA

หุ้นกู้บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 

1/2560 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2572
04-Nov-2035 AAA / TRIS 15,000,000.00       15,242,884.15                 3.82%

TBEV293A
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562

 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2572
01-Mar-2029 AA / TRIS 19,000,000.00       21,118,988.41                 5.29%

สินทรัพย ์(หน้ีสิน)อ่ืน 6,424,158.67                  1.61%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 399,135,245.01              100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564
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หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

พันธบตัรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 54,971,942.35                              13.77%

อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 24,999,434.94                                         17.04%

อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน 29,972,507.41                                         56.74%

อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน -                                                              0.00%

หุ้นกู้ 331,233,679.25                             82.99%

AAA- Rating 40,676,253.78                                         10.19%

AA-Rating 82,438,782.62                                         11.10%

A-Rating 208,118,642.85                                       13.66%

BBB-Rating -                                                              0.00%

รายละเอียดอายคุงเหลือของตราสาร

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564
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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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รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มีรายการ- 

 
ข้อมูลการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-ไม่มีรายการ- 
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รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
(Soft Commission) 

 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

ธนาคารเกียรตินาคนิ 

ธนาคารกสิกรไทย                                                   

 
ธนาคารออมสิน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (ไทย)               
 

ธนาคารทิสโก้ 

ธนาคากรุงไทย 

บล.โนมูระ พัฒนสิน 

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

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
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กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 54,971.94 13.77%

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 6,505.46 1.63%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade)

     - อันดับความนา่เช่ือถือ AAA 40,676.25 10.19%

     - อันดับความนา่เช่ือถือ AA 82,438.78 20.65%

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A 208,118.64 52.14%

     - อันดับความนา่เช่ือถือ BBB

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 392,711.09 98.39%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารหน้ีไทย(PBOND)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.57  
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
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 359,402.58                  

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,343.99                   0.3740                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 96.00                        0.0267                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 192.00                      0.0534                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 25.00                        0.0070                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 0.10 0.0000

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) -                           -                             

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 39.72                        0.0111                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 1,696.81                          0.4722                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 
 
 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหนึ่ง จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วน  76.21% โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ 
https://www.phillipasset.co.th/our-fund 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 
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หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4 383,740,799.45      294,179,399.14      

เงินฝากธนาคาร 13,478,734.51        4,543,712.54          

ลกูหนี้จากดอกเบ้ีย 2,468,917.79          480,260.10             

รวมสนิทรัพย์ 399,688,451.75      299,203,371.78      

หนี้สนิ 6

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 174,419.88             134,188.57             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 370,337.72             72,039.02               

หนี้สนิอ่ืน 5 8,449.14                 12,958.17               

รวมหนี้สนิ 553,206.74             219,185.76             

สนิทรัพย์สทุธิ 399,135,245.01      298,984,186.02      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 393,663,130.23      300,766,573.83      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ 45,488.26               (216.81)                  

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 5,426,626.52          (1,782,171.00)        

สนิทรัพย์สทุธิ 399,135,245.01      298,984,186.02      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 10.1390 9.9407

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 39,366,313.0231    30,076,657.3831    

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อัตรา ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ ก าหนด ดอกเบ้ีย จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(%) (บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 04/06/2564 25,000             24,999,434.94    6.51                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 02/09/2564 30,000             29,972,507.41    7.81                

รวมพันธบัตร 54,971,942.35    14.32              

หุ้นกู้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2560 ชดุท่ี 3 05/10/2567 3.04 30,000             30,725,117.62    8.01                

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2564 ชดุท่ี 1 21/07/2567 2.77 5,000               5,199,080.75      1.35                

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2564 ชดุท่ี 2 21/01/2569 3.51 10,000             10,423,619.62    2.72                

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 2 10/06/2573 3.50 20,000             19,196,262.95    5.00                

บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2559 ชดุท่ี 4 07/09/2569 3.80 10,000             10,809,781.29    2.82                

คร้ังท่ี 1/2562 ชดุท่ี 3 21/03/2570 3.83 10,000             10,854,263.30    2.83                

 คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 3 24/03/2571 2.16 10,000             9,839,611.20      2.56                

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2561 ชดุท่ี 3 07/09/2571 4.03 20,000             21,075,618.51    5.49                

คร้ังท่ี 1/2560 ชดุท่ี 4 26/12/2572 3.78 7,000               7,188,839.66      1.87                

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 2 13/05/2573 3.29 14,300             14,147,172.92    3.69                

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 4 05/06/2570 3.40 10,000             10,429,890.82    2.72                

คร้ังท่ี 1/2559 ชดุท่ี 3 12/04/2574 3.73 20,000             20,564,689.00    5.36                

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2562 ชดุท่ี 2 11/07/2572 3.61 15,000             15,378,899.07    4.01                

คร้ังท่ี 2/2562 ชดุท่ี 3 15/08/2572 3.58 20,000             20,419,812.25    5.32                

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2562 ชดุท่ี 6 08/11/2577 3.25 30,000             30,355,104.24    7.91                

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 4 02/07/2578 3.20 10,000             10,092,894.89    2.63                

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 2 08/04/2573 2.99 10,000             10,235,360.95    2.67                

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 4 08/04/2578 3.50 20,000             20,517,422.12    5.35                

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 3 04/11/2573 2.61 15,000             15,178,935.09    3.96                

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 4 04/11/2578 2.94 15,000             15,209,054.05    3.96                

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2562 ชดุท่ี 3 01/03/2572 4.00 19,000             20,927,426.80    5.45                

รวมหุ้นกู้ 328,768,857.10  85.68              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 383,091,526.11 บาท) 383,740,799.45  100.00            
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบ อัตรา ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ ก าหนด ดอกเบ้ีย จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(%) (บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 09/07/2563 25,000             24,982,263.50    8.49                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 30/07/2563 26,000             25,978,908.40    8.83                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 22/10/2563 20,000             19,961,838.12    6.79                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 29/10/2563 60,000             59,879,420.89    20.35              

ธนาคารแห่งประเทศไทย 05/11/2563 90,000             89,806,853.75    30.53              

รวมพันธบัตร 220,609,284.66  74.99              

หุ้นกู้

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 2 13/05/2573 3.29             14,300             14,037,110.56    4.77                

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2559 ชดุท่ี 3 12/04/2574 3.73             20,000             20,093,753.60    6.83                

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 2/2562 ชดุท่ี 3  15/08/2572 3.58             20,000             20,441,730.55    6.95                

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2563 ชดุท่ี 2  08/04/2573 2.99             10,000             9,854,667.50      3.35                

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2562 ชดุท่ี 3  01/03/2572 4.00             9,000               9,142,852.27      3.11                

รวมหุ้นกู้ 73,570,114.48    25.01              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 296,157,141.00 บาท) 294,179,399.14  100.00            

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 7,522,189.81          628,929.19             

รวมรายได้ 7,522,189.81          628,929.19             

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 1,343,994.59          227,824.93             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 95,999.56               16,273.23               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 191,999.23             32,546.41               

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 25,000.00               20,000.00               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 39,821.01               9,809.43                 

รวมคา่ใชจ้่าย 1,696,814.39          306,454.00             

รายไดส้ทุธิ 5,825,375.42          322,475.19             

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสทุธท่ีิเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 89,436.20               1,237.98                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิยังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 2,627,015.20          (1,977,741.86)        

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียังไม่เกดิขึ้น 2,716,451.40          (1,976,503.88)        

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 8,541,826.82          (1,654,028.69)        

หัก  ภาษีเงินได้ 3 (1,333,029.30)        (128,142.31)           

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 7,208,797.52          (1,782,171.00)        

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 7,208,797.52          (1,782,171.00)        

มูลคา่หน่วยลงทุนเร่ิมแรก -                         300,674,099.00      

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี 96,642,180.29        390,537.82             

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (3,699,918.82)        (298,279.80)           

การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 100,151,058.99      298,984,186.02      

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 298,984,186.02      -                         

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 399,135,245.01      298,984,186.02      

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเร่ิมแรก / ณ วันต้นปี 30,076,657.3831    30,067,409.9000    

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 9,659,798.1068      39,042.2020           

หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คนืในระหว่างปี (370,142.4668)       (29,794.7189)         

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 39,366,313.0231    30,076,657.3831    

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟลิลิปตราสารหนี้ไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป  

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และไม่มีก าหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในเงินฝาก ตรา
สารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้ก าหนดไว้ กองทุน
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2563 จึงส้ันกว่า
หนึ่งปี เป็นเหตุให้จ านวนที่น ามาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจ านวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ใน  งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดท างบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  
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- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุครบก าหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ าหน่ายอย่างเป็น
สาระส าคัญ 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ส่วนเกินและส่วนต่ ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซ่ึงยอดที่ตัดจ าหน่ายนี้แสดงเป็นรายการ
ปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 
 บาท 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 527,787,384.24  514,773,373.75 

ขายเงินลงทุน 441,009,457.74  218,999,090.50 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,343,994.59  227,824.93  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 123,051.69  95,374.69 

หนี้สินอื่น -  9,761.28 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

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

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1) 

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

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับ
ที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
ตราสารหนี้ -  383,740,799.45  -  383,740,799.45 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
ตราสารหนี้  -  294,179,399.14  -  294,179,399.14 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซ้ือขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่าง
ชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาที่เป็นทางเลือกซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัด
อยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเส่ียงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม - 

 

328,768,857.10 

  

54,971,942.35 

  

383,740,799.45 

เงินฝากธนาคาร 13,476,734.51  -  2,000.00  13,478,734.51 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,468,917.79  2,468,917.79 

หนี้สินทางการเงิน       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  174,419.88  174,419.88 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย     370,337.72  370,337.72 

หนี้สินอื่น -  -  8,449.14  8,449.14 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม - 

 

73,570,114.48 

  

220,609,284.66 

  

294,179,399.14 

เงินฝากธนาคาร 4,541,712.54  -  2,000.00  4,543,712.54 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  480,260.10  480,260.10 

หนี้สินทางการเงิน       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  134,188.57  134,188.57 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -   72,039.02    72,039.02  

หนี้สินอื่น -  -   12,958.17    12,958.17  
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ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวน
ของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และ
การวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  
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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 



 

 

31  

 

 
 
 

 

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 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  
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 
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 
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 0-2-026-6222 
บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากัด 1240 กด 8 
บริษทัหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 02-949-1999 
บริษทัหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   0-2659-2815 
บริษทัหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 02-659-7000, 02-099-7000 
บริษทัหลักทรัพยห์ยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 02-009-8888 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

       ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
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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 
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