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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันที่  1  กันยายน พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปดิฟิลลิปบริหารเงิน 
 
  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปดิฟิลลิปบรหิารเงิน มาครบรอบปบีัญชี เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบปีบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทนุ 
 
 ท้ายนี้บรษิัทจัดการ ใครข่อขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเปน็อย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กบับรษิัทจัดการในการ
บริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมขี้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมไดท้ี่บรษิัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9290 ต่อ 1181 หรือ www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 
 

       บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phillipasset.co.th/
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รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
 
   

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะส้ันถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุน
ในตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก   
 
 
นโยบายการลงทุน: 

 กองทุนจะลงในตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบ
ก าหนดช าระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะด ารงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน 

 กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
 
ระดับความเสี่ยงกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน :        ความเสี่ยงระดับ 1 
 
ผู้จัดการกองทุน: 

1. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

2. นาย สุชาติ เจริญวุฒิคุณ 
3. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการล็อคดาวน์ที่
ส่งผลให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก เพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจ และช่วยเหลือธุรกิจรายย่อย  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ซ่ึงเป็นอัตราที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และถือเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ าที่สุดในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ท าให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะส้ันอยู่ในระดับต่ า โดยอยู่ในกรอบใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  

 
ในปีที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้มีสภาพคล่องอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า   เงินทุนจากต่างประเทศมีปริมาณการขายสุทธิมากกว่า

ปริมาณการซ้ือ โดยทางบริษัทจัดการคาดว่าแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรจะยังคงอยู่ในกรอบที่ต่ า  ระหว่าง 0.35 – 0.40 
เนื่องจากผลตอบแทนเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 เราคาดว่าธปท.
จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เพื่อประคองเศรษฐกิจที่ก าลังย่ าแย่ อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากรอบอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้น
เล็กน้อย อยู่ในกรอบ 0.38-0.42 จากกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่น้อยลง และปริมาณการซ้ือ-ขายในประเทศที่ลดลง 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลังเป็นหลัก โดยปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนพันธบัตร

และตั๋วเงินคลังของกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 98.42% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 เท่ากับ1,260,460,711.99 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.5516 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 967,426,473.55 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.5321 บาท เพิ่มขึ้น 0.0195 บาท  
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PCASH Benchmark PCASH Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (31 มี.ค. 64)*** 12.5473 0.03% 0.08% 0.01% 0.03%

6 เดอืน (30 ธ.ค. 63)*** 12.5451 0.05% 0.15% 0.03% 0.04%

1 ปี (30 มิ.ย. 63) 12.5321 0.16% 0.43% 0.03% 0.04%

3 ปี (29 มิ.ย. 61) 12.2497 0.81% 1.14% 0.06% 0.09%

5 ปี (30 มิ.ย. 59) 11.988 0.92% 1.24% 0.06% 0.08%

10 ปี (30 มิ.ย. 54) 10.7711 1.54% 1.84% 0.09% 0.11%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (7 ส.ค. 50) 10.0000 1.65% 1.95% 0.10% 0.12%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2564)

Benchmark:                                                     
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ประเภทหลกัทรพัย์ ผู้ออก
วนัครบ

ก าหนด

อนัดบัความ

น่าเช่ือถอื
มลูค่าหน้าตัว๋

มลูค่าตามราคา

ตลาด

สดัส่วนต่อ 

NAV(%)

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นในประเทศ

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรพัย์

UOB   ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) เผือ่เรยีก F1+(Tha)/FITCH 2,747,459 0.22%

RHB บรษิทัหลกัทรพัย์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เผือ่เรยีก T1+(Tha)/TRIS 40,085,479.45 3.18%

พนัธบตัร

CB21708A ธนาคารแห่งประเทศไทย 8 Jul 21 220,000,000.00 10,000,000.00      0.79%

CB21902A ธนาคารแห่งประเทศไทย 2 Sep 21 13,000,000.00   20,000,000.00      1.59%

CB21708B ธนาคารแห่งประเทศไทย 8 Jul 21 90,000,000.00   219,985,796.34    17.45%

CB21805A ธนาคารแห่งประเทศไทย 5 Aug 21 130,000,000.00 89,994,692.78      7.14%

CB21729A ธนาคารแห่งประเทศไทย 29 Jul 21 20,000,000.00   99,986,673.01      7.93%

CB21701B ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 Jul 21 20,000,000.00   19,994,784.92      1.59%

CB21813A ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 Aug 21 90,000,000.00   129,954,235.64    10.31%

CB21813S ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 Aug 21 60,000,000.00   89,962,376.01      7.14%

CB21701A ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 Jul 21 10,000,000.00   59,974,917.34      4.76%

CB21N04A ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 Nov 21 20,000,000.00   59,970,051.12      4.76%

CB21819A ธนาคารแห่งประเทศไทย 19 Aug 21 60,000,000.00   17,989,098.11      1.43%

CB21715A ธนาคารแห่งประเทศไทย 15 Jul 21 100,000,000.00 12,991,703.11      1.03%

CB21909A ธนาคารแห่งประเทศไทย 9 Sep 21 340,000,000.00 49,968,088.87      3.96%

CB21826A ธนาคารแห่งประเทศไทย 26 Aug 21 18,000,000.00   339,758,910.80    26.96%

CB21902B ธนาคารแห่งประเทศไทย 2 Sep 21 50,000,000.00   19,972,421.64      1.58%

ทรพัยสิ์น (หน้ีสิน)อ่ืน

ทรพัย์สนิ (หนี้สนิ)อื่น (22,875,976) -1.81%

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,260,460,711.99 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564
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ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่าที่สุด มีความสามารถในการช่าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส่าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก่าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช่าระหนี้ต่่าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบระยะส้ัน 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด่าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช่าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช่าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก่าลังจะเกิดขึ้น
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หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

พันธบตัรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 1,240,503,749.69                          98.42%

อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 1,180,533,698.57                                    93.66%

อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน 59,970,051.12                                         4.76%

อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน

เงินฝาก บตัรเงินฝาก 42,832,938.49                              3.40%

เม่ือทวงถาม 42,832,938.49                                         3.40%

อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน

อายุคงเหลือ 3 - 6 เดือน

อายุคงเหลือ 6 - 12 เดือน

รายละเอียดอายคุงเหลือของตราสาร

ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

-ไม่มีรายการ- 

 
ข้อมูลการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ไม่มีรายการ- 

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
 
 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1,240,503.75 98.42%

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 42,832.94 3.40%

เปน็ผู้ออก/ส่ังจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้่าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade)

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 1,283,336.69 101.81%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปบริหารเงิน(PCASH)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 1.01  
 

วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย 
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 1,331,176.62               

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,721.03                   0.1293                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ในประเทศ (Trustee Fee) 249.08                      0.0187                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 684.96                      0.0515                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00                        0.0034                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 0.10 0.0000

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) -                           -                             

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 34.08                        0.0026                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 2,734.25                          0.2055                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิป บริหารเงิน

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 
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หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4 1,240,503,749.69   954,629,704.54      

เงินฝากธนาคาร 50,547,838.01        12,920,887.06        

ลกูหนี้จากดอกเบ้ีย 90,453.25               639,698.05             

รวมสนิทรัพย์ 1,291,142,040.95   968,190,289.65      

หนี้สนิ 6

เจ้าหนี้จากการซือ้เงินลงทุน 29,997,857.10        -                         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 650,521.84             658,281.70             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,568.00               95,954.70               

หนี้สนิอ่ืน 19,382.02               9,579.70                 

รวมหนี้สนิ 30,681,328.96        763,816.10             

สนิทรัพย์สทุธิ 1,260,460,711.99   967,426,473.55      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 1,004,221,087.42   771,958,151.42      

ก าไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 141,849,757.70      82,750,226.37        

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 114,389,866.87      112,718,095.76      

สนิทรัพย์สทุธิ 1,260,460,711.99   967,426,473.55      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 12.5516 12.5321

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 100,422,108.7428  77,195,815.1421    

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2564
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ร้อยละของ

วันครบก าหนด จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 01/07/64 10,000               10,000,000.00         0.81                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 01/07/64 20,000               20,000,000.00         1.61                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 08/07/64 220,000             219,985,796.34       17.73                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 08/07/64 90,000               89,994,692.78         7.25                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 15/07/64 100,000             99,986,673.01         8.06                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 29/07/64 20,000               19,994,784.92         1.61                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 05/08/64 130,000             129,954,235.64       10.48                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 13/08/64 150,000             149,937,293.35       12.09                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 19/08/64 60,000               59,970,051.12         4.83                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 26/08/64 18,000               17,989,098.11         1.45                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 02/09/64 13,000               12,991,703.11         1.05                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 02/09/64 50,000               49,968,088.87         4.03                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 09/09/64 340,000             339,758,910.80       27.39                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 04/11/64 20,000               19,972,421.64         1.61                  

รวมพันธบัตร 1,240,503,749.69    100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,240,499,504.43 บาท) 1,240,503,749.69    100.00              

ชือ่หลกัทรัพย์

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2564
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อัตรา ร้อยละของ

วันครบก าหนด ดอกเบ้ีย จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(%) (บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 27/08/63 1.82          100,000             100,212,761.00       10.50                

ธนาคารแห่งประเทศไทย 02/07/63 40,000               39,999,360.28         4.19                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 09/07/63 68,000               67,989,837.83         7.12                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 16/07/63 32,000               31,994,872.05         3.35                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 23/07/63 66,000               65,977,961.67         6.91                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 30/07/63 40,000               39,984,044.10         4.20                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 06/08/63 30,000               29,987,777.28         3.14                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 06/08/63 50,000               49,982,745.68         5.25                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 06/08/63 20,000               19,992,704.03         2.09                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 13/08/63 30,000               29,985,869.67         3.14                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/08/63 30,000               29,982,852.27         3.14                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/08/63 50,000               49,971,078.38         5.23                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 27/08/63 60,000               59,959,268.77         6.28                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 27/08/63 3,000                 2,998,571.78           0.31                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 10/09/63 90,000               89,938,767.72         9.42                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 05/11/63 40,000               39,938,855.25         4.18                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 01/10/63 31,000               30,964,488.40         3.24                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 15/10/63 40,000               39,947,214.95         4.18                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 22/10/63 45,000               44,943,300.64         4.72                  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 29/10/63 90,000               89,877,372.79         9.41                  

รวมพันธบัตร 954,629,704.54       100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 954,503,715.69 บาท) 954,629,704.54       100.00              

ชือ่หลกัทรัพย์

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 4,670,943.88          16,614,879.96        

รวมรายได้ 4,670,943.88          16,614,879.96        

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 1,721,028.10          2,139,477.66          

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 249,077.40             285,263.64             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 684,962.72             784,475.16             

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 45,000.00               45,000.00               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 34,182.80               25,805.24               

รวมคา่ใชจ้่าย 2,734,251.02          3,280,021.70          

รายไดส้ทุธิ 1,936,692.86          13,334,858.26        

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสทุธท่ีิเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 18,227.84               699,898.51             

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิยังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน (121,743.59)            93,442.68               

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียังไม่เกดิขึ้น (103,515.75)            793,341.19             

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 1,833,177.11          14,128,199.45        

หัก  ภาษีเงินได้ 3 (161,406.00)            (195,009.49)            

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 1,671,771.11          13,933,189.96        

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2564
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2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 1,671,771.11          13,933,189.96        

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี 3,683,367,444.06   3,371,122,408.17   

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (3,392,004,976.73)  (3,880,653,805.18)  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 293,034,238.44      (495,598,207.05)     

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 967,426,473.55      1,463,024,680.60   

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 1,260,460,711.99   967,426,473.55      

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 77,195,815.1421    117,957,617.6013  

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 293,643,668.1073  270,212,524.6043  

หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คนืในระหว่างปี (270,417,374.5066) (310,974,327.0635) 

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 100,422,108.7428  77,195,815.1421    

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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กองทุนเปิดฟลิลิปบริหารเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป  

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วย
ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการ
กองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และไม่มีก าหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารหนี้
ระยะส้ันถึงระยะปานกลาง 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้ก าหนดไว้ 
กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก 
กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่น าเสนอในปีก่อน ซ่ึงเดิมจัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์
และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

อย่างไรก็ตาม การน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดท างบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 
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- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซ่ึงมีอายุครบก 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 6,850,894,092.69  6,575,130,906.58 

ขายเงินลงทุน 6,568,758,950.54  7,094,174,035.74 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ /หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,721,028.10  2,139,477.66  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 494,552.97  500,168.15 

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) 

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

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) 
(ข้อมูลระดับที่ 3) 

 

 



  
 

 
 

25 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
ตราสารหนี้ -  1,240,503,749.69  -  1,240,503,749.69 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
ตราสารหนี้  -  954,629,704.54  -  954,629,704.54 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซ้ือขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่าง
ชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาที่เป็นทางเลือกซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัด
อยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเส่ียงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม - 

 

- 

  

1,240,503,749.69 

  

1,240,503,749.69 

เงินฝากธนาคาร 50,545,838.01  -  2,000.00  50,547,838.01 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  90,453.25  90,453.25 

       

       

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  29,997,857.10  29,997,857.10 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  650,521.84  650,521.84 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  13,568.00  13,568.00 

หนี้สินอื่น -  -  19,382.02  19,382.02 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม - 

  

100,212,761.00 

  

854,416,943.54 

  

954,629,704.54 

เงินฝากธนาคาร 12,918,887.06  -  2,000.00  12,920,887.06 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  639,698.05  639,698.05 

หนี้สินทางการเงิน       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  658,281.70  658,281.70 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  95,954.70  95,954.70 

หนี้สินอื่น -  -  9,579.70  9,579.70 
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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 การกระจายประเภท       เงินลงทุน 
และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 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 

            
  

      ญ       ภ          ญ   

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

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

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

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



  
 

 
 

30 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


