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ระดับความเสีย่งของกองทุน

รหัสกองทุน : PCASH

PCASH 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได้ 

∞ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞ ในกรณีที่กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงินไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตามที่มีคําส่ังไว้  

∞ ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจ
ก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 

กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน 
Phillip Cash Management Open End Fund (PCASH) 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากดั 

โทรศัพท์ 0-2635-3033 แฟ็กซ์ 0-2635-3040 
pamc.mkt@phillip.co.th 
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 ชื่อ     กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 

  Phillip Cash Management Open End Fund (PCASH) 
ประเภทโครงการ พิเศษ 

 ลักษณะพิเศษ    กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
             นโยบายการลงทุน   1. กองทุนจะลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้ 
      (1)   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 

    (2)   ตราสารหน้ีที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน  . 
   ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้วยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มี 
   ลักษณะด้อยสิทธิในทํานองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

      (3)   ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ (1) – (2)  ตามที่สํานักงาน 
      กําหนดเพิ่มเติม 

     2. ทรัพย์สินท้ังหมดที่กองทุนรวม ลงทุนตามข้อ 1 ต้องมี portfolio  
     duration ในขณะใดๆ ≤  92 วัน 

     3. กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงิน 
     ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็น 
     ธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี  
     credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

      (1)   มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating  
      ระยะส้ัน 
      (2)   มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating  
      ระยะยาว 
      (3)  มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit  
      rating ระยะส้ันตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 
      4. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสูงดังนี้  
      ในขณะใดๆ รวมกัน ≥ 10 % ของ NAV 
      (1)  เงินสดสกุลเงินบาท 
      (2)  เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง 
      ขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจําหรือเงินฝากเพื่อการ 
      ดําเนินงานของกองทุนรวม 
      (3)  ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
      (4)  พันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 
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   กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารท่ีมีลักษณะ 
      ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 จ านวนเงนิทุนโครงการ   2,500 ล้านบาท  

อายุโครงการ  ไม่กําหนด 
 วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม วันท่ี 28 มถิุนายน 2550 
 วันที่จดทะเบียนกองทนุ   วันท่ี 7 สิงหาคม 2550 

ความเสี่ยงระดับ  1 
 ดัชนีชี้วดั (Benchmark)   ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total  
      Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index)  
 
      หมายเหตุ : ตัวชีว้ัดของกองทุนนี ้(Benchmark) ได้แก่ ดัชนีพันธบัตร 
      รัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of  
      ThaiBMA Short-term Government Bond Index)  

     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ทีม่ีคุณสมบัติ 
     เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้
     (1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุน 

     ของกองทุน 
     (2) ต้องคาํนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชีว้ัด 
     มีการจัดทําโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
     (3) มีการกําหนดและเปิดเผยใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย 
     กองทุนรวม 
     (4) องค์ประกอบของตวัชีว้ัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure)  
     ได้ 
     (5) มีวิธกีารคาํนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมกีารเปิดเผย 
     ผลตอบแทนอย่างสม่าํเสมอ 

 
      ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
      อย่างชัดเจนถงึวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับการ 
      เปล่ียนตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วดัผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
      บริษัทจัดการ 
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Q : กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 

A : เหมาะสมกับผู้ลงทุนทั่วไป 
 

Q : กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 
A : จํานวนเงินทุนโครงการ 2,500 ล้านบาท 
 

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
A : เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการความเส่ียงต่ํา มีโอกาสได้รับผลตอลแทนสูงกว่าเงินฝาก จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพ และหรือเงินฝาก และต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนสูง โดยสามารถซื้อขายได้ทุก
วันทําการ 
 

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
 A : มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อาจได้รับผลกระทบจากราคาตราสารหนี้ที่ได้ลงทุนไว้มีการปรับตัวลดลง อัน

เนื่องมาจาก  
- ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชาํระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้   
- ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด  
- การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหน้ี 

ซึ่งจะทาํใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนีม้ีมูลคา่ลดลงตามการปรับตัวลดลงดงักล่าว 
 

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

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 มิถุนายน  
    วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน? 
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Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

 ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : ผู้ลงทุนส่ังซื้อได้โดยไม่มีขั้นต่ํา ทุกวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ซึ่งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
หารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ  กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เท่ากับ 10,000  บาท 
ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 1 ,000.0000 หน่วย 
(10,000/10.00)  

 วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน: 
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2550 บริษัท
จัดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้ 

 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 
โทรศัพท ์0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040 

 การช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: 
ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเป็นเงินสดคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ส่ังจา่ยในนาม 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท เลขทีบ่ัญช ี
กสิกรไทย  จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  602-1-00015-7  
กรุงเทพ  จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  054-3-01709-9  
ไทยพาณิชย ์ สีลม  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  065-3-02755-8  
กรุงไทย  สีลม  บลจ.ฟิลลิป  กระแสรายวัน  022-6-05303-2  
กรุงศรีอยุธยา  บางรัก  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  007-0-09660-1  
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน์ สีลม บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  118-1-07789-0 
เกียรตินาคินภัทร สานักงานใหญ ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  100-0-00228-7 

 

 ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทนุ: ขายคืนหนว่ยลงทุนได้ทกุวันทําการระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น. โดยติดต่อได้ที่
บริษัทจัดการหรือท่ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ โดยบริษัท
จัดการจะดาํเนินการชาํระเงินให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเชค็ทางไปรษณีย์หรือนําฝากโดยนาํเขา้บัญชเีงิน
ฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 2 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีนํา
ฝากเขา้บัญชเีงินฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีบัญชีเงินฝากอยู่นอกเขตสํานักหกับัญชกีรุงเทพมหานครจะ

ข้อก าหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 

 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

ได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
Q : บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคนื หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคนืเมือ่ใด? 

   การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน: 
 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  เกิดเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(2)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น 
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน 
      (ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
      (ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
      (ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
      (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
            1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
            3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

A : 

 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

      (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ 
(4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (4) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
      (ก) รายงานการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวันเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
      (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําส่ังซื้ อหรือคําส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
 

Q : หากต้องการสับเปลี่ยนไปลงทนุในกองทนุรวมอืน่ของบริษัทจัดการ ท าได้หรือไม่?  
A : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่น
ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ทั้งในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง ตามเงื่อนไขการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 
 
 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจ ากัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  

 ขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทุน 
1.ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
2.ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ 
3.บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน  
4.บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีท่ีการบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ้นลง 

 
Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทนุของท่านได้อย่างไร ?  

 A  :  ท่านสามารถติดตามมูลคา่หน่วยลงทุนของท่านจากทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A  :  บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?  
A : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่  
 

Q  : หากท่านต้องการร้องเรียนจะท าอย่างไร ?  
A  :  ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000  
 

 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

A : 

 

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


PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบรษิัทจัดการ และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
A : กรรมการของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5  ท่าน 
  1. นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
  2. นายลี เชย์ คิ – ออง กรรมการ 
  3. นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
  4. นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
  5. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการอิสระ : ไม่มี 
 
กองทุนภายใต้การบรหิารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองค า     PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ   PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ    PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว    P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน    PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน    PWIN 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย    PBOND 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ันเพื่อการเลี้ยงชีพ  PWINRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ P-CGREEN 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เท่ากับ 3,821.24 ล้านบาท 
 
Q  : คณะกรรมการลงทุน (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
A  : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2.  นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ   Fund Manager 
   3. น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์   Fund Manager 
 
 
 
 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุน ? 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่อะไร? 
A  : ผู้จัดการกองทุนมี 3 ท่าน ได้แก่ 
   

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 

นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ  Master of Business 
Administration  
The University of Southern 
California 
 

มากกว่า 20 ปี ด้านการเงิน และการลงทุน  
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์งบ
การเงิน และการลงทุนตลาดทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ 

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) จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 

- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด (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 จาํกัด   โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  
- บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จาํกดั โทรศัพท์ 0-2861-5508 
- บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จํากดั โทรศัพท์  0-2660-6677 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 

A : 

 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จํากดั โทรศัพท์ 0-2266-6697 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
- บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทรศัพท์ 0-2-026-5100 
- บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จาํกดั  (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2022-5800 
- บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จํากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2117-7878 
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด  โทรศัพท์ 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
 ชื่อ  :   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  :   เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
    โทร.  0-2296-5809, 0-2296-4864 

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

A  : ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึง  

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 



PCASH : หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
1) ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงทีเ่กิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระ
คืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ได้ตามที่กําหนด  
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

 เนื่องจาก กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือตราสารการเงินระยะส้ันท่ีมีความมัน่คงและมีสภาพ
คล่องสูง เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เงินฝาก และ /หรือ บัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน ตราสารหนี้เอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 อันดับแรก จึงทําให้ความ
เส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือผลตอบแทนอื่นๆ จากการลงทุนมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในระดับต่ํา  

 

2) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลา หรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

 เนื่องจาก  กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ทําให้ความ
เส่ียงในเรื่องการขาดสภาพคล่องของตราสารอยู่ในระดับต่ํา  

 
3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่ราคาของพันธบัตรจะเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากพันธบัตรท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาพันธบัตรมากขึ้น  
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

 เนื่องจากกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน ลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือเฉล่ียไม่เกิน 6 เดือน ทําให้ความเส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา    

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไม่เกิน 15% 

3 ตราสารหรือสัญญาดงันี ้
3.1 ตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะอย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
3.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
3.1.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
3.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี ้
3.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
3.1.3.2 ธนาคารออมสิน 
3.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
3.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.1.3.5 บรรษัทตลาดรองและสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
3.1.3.6 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่
ประเทศไทย 
3.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
3.1.3.8 บริษัทหลักทรัพย ์

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

4 ตราสารอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 1- ข้อ 3 รวมกันไมเ่กิน 5% 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ 
single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกัน
หรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 
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(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ 
group  limit 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้
เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศ
ของ นิติบุคคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณชิย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่มวีัตถุประสงค์เพื่อ
การดาํเนินงานของกองทุน) 

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  

- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายุทั้งโครงการ >1 ปี    

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่
กองทุนได้ดาํเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ 

รวมกันไมเ่กิน 25% 

3 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 4 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (Single entity 

limit) 

รวมกันไมเ่กิน 15% 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกีย่วกับ 
product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่หน้ีสินทางการเงิน 
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ไทย) (financial liability)1 ของผู้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทัจัดการ
อาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมา
รวมกับมูลคา่หน้ีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดดว้ยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2
ให้ใชอ้ัตราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้
ออกรายนั้นเป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทาํงบการเงิน
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 / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี [3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี[1 ปีที่ผ่านมา] 

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณ
การได้ 

[% NAV] [% NAV] [% NAV]  [% NAV] 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.6420 0.1605 0.1607 0.1293 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0321 0.0251 0.0214 0.0187 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1070 0.0626 0.0589 0.0515 

 ค่าใช้จา่ยอื่น 

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
- ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ค่า ใช้ จ่ ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์  

(Commission) 

ไม่เกิน 0.8239 
 

 
0.0035 
0.0002 
0.0000 
0.0000 

 

 
0.0034 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

 

 
0.0034  
0.0000 
0.0000 
0.0000 

 
 ค่าใช้จา่ยอื่น [เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการขาย] 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.535 
 

 
 

0.0000 
0.0000 

 
 

0.0000 
0.0000 

 
 

0.0000 
0.0000 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที ่
จ่ายจริง 

0.0015 0.0166 0.0026 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จริง
ทั้งหมด*** 

1.6050** 0.2534** 0.2610** 0.2055** 

 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ 
หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

อัตราตาม
โครงการ 

[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value]  
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[1 ปีที่ผ่านมา] 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] 1.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end 

Fee] 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย [Switching 
Fee] 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราที่นาย ตามอตัราที่นาย ตามอตัราที่นาย ตามอตัราที่นาย

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 
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ทะเบียนกาํหนด ทะเบียนกาํหนด ทะเบียนกาํหนด ทะเบียนกาํหนด 
 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการ

ออกใบหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงิน
คืนกรณีเลิกโครงการเข้าบัญชีเงนิฝาก 

ตามอตัรา และ
เงื่อนไขที่ธนาคาร
พาณิชยก์ําหนด 

ตามอตัรา และ
เงื่อนไขที่ธนาคาร
พาณิชยก์ําหนด 

ตามอตัรา และ
เงื่อนไขที่ธนาคาร
พาณิชยก์ําหนด 

ตามอตัรา และ
เงื่อนไขที่ธนาคาร
พาณิชยก์ําหนด 

หมายเหตุ  
*  มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ค่าธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลาหน่ึงปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

**   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
*** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
      ทั้งนี้ ยังไม่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย 

 ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) เท่ากับ 1.01 

 ผลขาดทุนสูงสูดที่เกดิขึ้นจรงิของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (Maximum drawdown)  คือ -0.02% 
  
 
 

 
 

 
 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 1.01

รายการการลงทุนและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่าที่สุด มีความสามารถในการช่าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส่าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก่าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช่าระหนี้ต่่าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้น 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด่าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช่าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช่าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก่าลังจะเกิดขึ้น
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ผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: ดัชนีพันธบัตรรั บาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต่อปี
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ค ำเตือน/ข้อแนะน ำ  

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

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (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
ความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ      
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 
 

 
 
 

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ขอ้มูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 


