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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
 
        วันที่   17 สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด  ฟิลลิป ตราสารทุน มาครบรอบปีบัญชี    
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  จึงขอส่งรายงานส าหรับรอบปีบัญชี  เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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รายละเอียดกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
 
วัตถุประสงค์โครงการ : 
 

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ าเสมอในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาวแก่ผู้ลงทุน  

 
 
นโยบายการลงทุน : 
 

 กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) เป็นกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ให้มีไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 
ผู้จัดการกองทุน: 

1. นายติยะชัย กัว๊ะ เอินน์ ชอง 

2. นาย สุชาติ เจริญวุฒิคุณ 
3. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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ความเหน็ของบริษทัจดัการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
 
ความเหน็เกีย่วกบัการลงทุนเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนในรอบปีบญัชบีญัชทีีผ่่านมา: 
ระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 
ในรอบปีที่ผ่านมาดชันีตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ไดป้รบัอยู่ในช่วง 1,200 – 1,620 จุด ส าหรบัเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่มี

ผลกระทบส าคญั ไดแ้ก่ การระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิทัว่โลก อย่างไรกต็ามปญัหาเรื่องการระบาด
ของเชือ้โรคไดเ้ริม่คลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้จากการกระจายวคัซนีในกลุ่มประเทศพฒันา ต่อจากนี้คาดว่าการกระจายวคัซนีจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหธุ้รกจิท่องเทีย่วและบรกิารสามารถกลบัมาด าเนินกจิการได ้อย่างไรกต็ามรูปแบบการด าเนินกจิการอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปและพึง่พาการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากจ านวนและประทาณการท า
ธุรกรรมผ่านระบบอนนไลน์ที่เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิคหรอืไมโครชพิที่เกี่ยวขอ้งเพิม่
สงูขึน้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผลจากการเพิม่สภาพคล่องของมาตรการภาครฐักไ็ดส้่งผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของราคา และเกดิการ
เกง็ก าไรในสนิทรพัยเ์สีย่งในช่วงทีผ่่านมา ส าหรบัราคาน ้ามนัดบิกไ็ดค้่อยๆมกีารปรบัเพิม่สงูขึน้ตามการคาดการณืของความตอ้งการ
ในการใชน้ ้ามนัเมื่อกจิกรรมและการด าเนินการทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาสูส่ภาวะปกต ิ 

 
กองทุนลงทุนในหุ้นทีส่ดัส่วนร้อยละ 86.08 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

คาดว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2564 คาดว่าปจัจยัภายในประเทศจะมผีลกระทบมากกว่าปจัจยัทีม่าจากภายนอกประเทศ การ
ลงทุนของภาคเอกชนยงัคงชะลอแต่กเ็ริม่มทีศิทางทีด่ขี ึน้ซึง่คาดว่าจะเริม่มทีศิทางทีด่ขี ึน้ในชว่งครึง่หลงัของปี 2564 และมแีนวโน้มที่
จะฟ้ืนตวัในปีถดัไป  สว่นการลงทุนของกองทุนนัน้จะยงัคงใชว้ธิกีารคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พื่อลงทุนทัง้วธิ ีTop-Down และ Bottom-Up 
แต่จะใชว้ธิ ีBottom-Up มากขึน้เพื่อคดัเลอืกบรษิทัทีค่าดว่าจะมผีลการด าเนินงานทีโ่ดดเด่นหรอืสามารถทีจ่ะฟ้ืนตวัไดด้หีรอืไดร้บีอา
นิสงคจ์ากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 

 
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 เท่ากบั 12,173,821.39 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากบั 10.5277 บาท และ

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 เท่ากบั 12,036,919.80 บาท มลูค่าต่อหน่วยเท่ากบั 9.114 บาท เพิม่ขึน้ 1.4137 
บาท เป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.51 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PEQ Benchmark PEQ Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (25 ก.พ. 64)*** 9.8661 6.71% 8.04% 10.97% 12.94%

6 เดอืน (30 พ.ย. 63)*** 9.3058 13.13% 15.19% 15.50% 16.93%

1 ปี (29 พ.ค. 63) 9.114 15.42% 21.64% 16.07% 17.42%

3 ปี (31 พ.ค. 61) 12.7123 -6.09% 0.45% 20.10% 19.69%

5 ปี (31 พ.ค. 59) 10.8612 -0.62% 5.50% 16.79% 16.48%

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

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (19 ก.ค. 56) 10.0000 0.66% 4.25% 16.38% 15.96%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Benchmark: SET TRI Index
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ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/สถาบนั

จัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละของ

 NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 91,899.84                     0.75%

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 446,900.00                   3.67%

BTS บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 515,145.00                   4.23%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 287,500.00                   2.36%

TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 231,400.00                   1.90%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 272,490.00                   2.24%

AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 260,202.60                   2.14%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 247,350.00                   2.03%

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 507,500.00                   4.17%

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 584,425.00                   4.80%

OR บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 378,000.00                   3.11%

PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 462,150.00                   3.80%

PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 177,750.00                   1.46%

RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 574,000.00                   4.72%

TOP บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 259,600.00                   2.13%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 373,175.00                   3.07%

พาณิชย์ CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 413,100.00                   3.39%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 465,975.00                   3.83%

M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 420,675.00                   3.46%

การแพทย์ BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากัด (มหาชน) 416,160.00                   3.42%

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 324,000.00                   2.66%

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 478,016.00                   3.93%

BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 237,600.00                   1.95%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 481,800.00                   3.96%

EPG บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 192,930.00                   1.58%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 127,925.00                   1.05%

TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 34,400.00                     0.28%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 185,350.00                   1.52%

INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 359,800.00                   2.96%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 131,456.00                   1.08%

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 290,075.00                   2.38%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 342,550.00                   2.81%

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 1,602,521.95                13.16%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 12,173,821.39         100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5277                  บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564
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รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

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

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะส้ันส าหรับประเทศไทย

F1(tha)


F2(tha)

F3(tha) 

B(tha)

C(tha)

RD(tha):

D(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้

ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อ

การด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคง

สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น

ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศ

ไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่

สูงกว่า

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการ

เปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ัน เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงินและสภาพ

เศรษฐกิจในทางลบในระยะส้ัน
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อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวส าหรับประเทศไทย

AAA(tha)

AA(tha)

A(tha)

BBB(tha)

BB(tha)

B(tha)

CCC(tha) 

CC(tha) 

C(tha)

RD(tha):

D(tha)

3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันส าหรับการผิดนดัช าระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจ านวนเงินที่มีนยัส าคัญใดๆ

4. การแลกเปล่ียนหนี้ที่มีปญัหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ านวนเงินที่มีนยัส าคัญใดๆซ่ึงมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(tha)' จะถูกก าหนดใหส้ าหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี้

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้อย่างยิ่งที่จะเกิดการผิดนดัช าระหนี้ ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้ในการผิดนดัช าระหนี้บางอย่าง

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'C(tha)' แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้น

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(tha)' หรือ ‘Restricted Default’ แสดงถึงผู้ออกตราสารหนี้ ซ่ึงในความเหน็ของฟิทช์ ได้มีการผิดนดัช าระหนี้ในหุ้นกู้ 

1. การผิดนดัช าระหนี้ของหนี้บางช้ันหรือบางสกุลเงินเทา่นั้น

2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งหลังจากได้เกิดเหตุผิดนดัช าระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ านวน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะ

ใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตรา

สารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ที่ต่ ามากเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ที่ต่ าเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ปานกลางเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ที่สูงเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ที่สูงมากเม่ือ
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ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้า

(บาท)

 ร้อยละของ

ค่านายหน้ารวม

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 9,684.63                 21.52%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 8,635.54                 19.19%

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 4,510.81                 10.02%

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 9,440.59                 20.98%

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 5,888.32                 13.08%

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 6,846.27                 15.21%

รวม 45,006.16               100.00%

รายละเอียดเกีย่วกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารทุน

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัที ่1 มิถนุายน 2563 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

 
 

รายละเอยีดการกูย้มืเงนิและการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มรีายการ - 

รายละเอยีดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มรีายการ - 

รายละเอยีดการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไว ้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มรีายการ - 

ขอ้มลูการบนัทกึตราสารหนี้/สทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มรีายการ - 

 
ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 
- ไม่มรีายการ - 

 
 
 



 

 

 
 

10 

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 
(Soft Commission) 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั เหตุผลในการรบัผลประโยชน์ 

บมจ.หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
บมจ.หลกัทรพัย ์ธนชาต                                             
d 
บจ.หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
บมจ.หลกัทรพัย ์พฒันสนิ 
f 
บจ.หลกัทรพัย ์ ซไีอเอม็บ ี(ประเทศ
ไทย) 
f 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั 
ธนาคารกสกิรไทย                                                   
ธนาคารซไีอเอม็บไีทย 
ธนาคารสแตนดารด์ชารต์เตอรด์ (ไทย)              
ก 
ธนาคารทสิโก ้
ธนาคากรุงไทย 
ธนาคารออมสนิ 

ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสมันา 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสมันา 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสมันา 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั Indicative Yield 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั Indicative Yield 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั Indicative Yield 
การประชุมสมันา 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั Indicative Yield 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั Indicative Yield 
Indicative Yield 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 91.90                             0.75%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 91.90                             0.75%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารทุน(PEQ)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

 
 
 

 
ขอ้มลูอตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2564 

 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 1.04  
  
วธิกีารค านวณ PTR :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) เฉลีย่  
 
 
 
 
 
t 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 11,494.79                          

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของมลูค่า

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee)3 184.22                      1.6026                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ในประเทศ (Trustee Fee) 6.14                         0.0534                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 7.37                         0.0641                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 33.00                        0.2871                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) -                           -                             

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 48.16                        0.4190                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 14.78                        0.1286                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 245.51                             2.1358                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิป ตราสารทนุ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน  2563 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

 
 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน มีการถือหน่วยลงทนุของกลุ่มบุคคลใดบคุคลหนึ่ง จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วน 38.06% โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ 
https://www.phillipasset.co.th/our-fund 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4 10,479,399.60          9,885,805.00            

เงินฝากธนาคาร 1,745,599.34            2,249,220.57            

ลกูหนี้จากดอกเบ้ีย 162.18                      950.53                      

รวมสนิทรัพย์ 12,225,161.12          12,135,976.10          

หนี้สนิ 6

เจ้าหนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน -                            49,973.24                 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 50,201.90                 49,767.08                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24.32                        142.58                      

หนี้สนิอ่ืน 1,113.51                   475.00                      

รวมหนี้สนิ 51,339.73                 100,357.90               

สนิทรัพย์สทุธิ 12,173,821.39          12,035,618.20          

สนิทรัพย์สทุธ ิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 11,563,552.47          13,207,012.91          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (620,549.73)              (750,918.15)              

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 1,230,818.65            (420,476.56)              

สนิทรัพย์สทุธิ 12,173,821.39          12,035,618.20          

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 10.5277                    9.1130                      

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 1,156,355.2471        1,320,701.2905        

บาท

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ร้อยละของ

จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ธนาคาร 518,900.00               4.95                  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,500            287,500.00               2.74                  

บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,600            231,400.00               2.21                  

พาณิชย์ 413,100.00               3.94                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 6,800            413,100.00               3.94                  

วัสดุก่อสร้าง 674,730.00               6.44                  

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 17,700          192,930.00               1.84                  

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 1,100            481,800.00               4.60                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 290,075.00               2.77                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 4,100            290,075.00               2.77                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 3,190,775.00            30.46                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 9,700            247,350.00               2.36                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 9,700            584,425.00               5.58                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2,900            507,500.00               4.84                  

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 12,600          378,000.00               3.61                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 11,700          462,150.00               4.41                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1,500            177,750.00               1.70                  

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,200          574,000.00               5.48                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 4,400            259,600.00               2.48                  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 การแพทย์ 1,455,776.00            13.89                

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 20,400          416,160.00               3.97                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 15,000          324,000.00               3.09                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1,800            237,600.00               2.27                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 135,800        478,016.00               4.56                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 676,606.00               6.45                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1,100            185,350.00               1.77                  

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 5,600            359,800.00               3.43                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 41,600          131,456.00               1.25                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 532,692.60               5.08                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 13,482          260,202.60               2.48                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 87,900          272,490.00               2.60                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 962,045.00               9.18                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 54,500          446,900.00               4.26                  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 56,300          515,145.00               4.92                  

อาหารและเครื่องด่ืม 886,650.00               8.46                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 17,100          465,975.00               4.45                  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,900            420,675.00               4.01                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 373,175.00               3.56                  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 5,900            373,175.00               3.56                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 162,325.00               1.55                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,700            127,925.00               1.22                  

บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 800               34,400.00                 0.33                  

บรรจภัุณฑ์ 342,550.00               3.27                  

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 6,200            342,550.00               3.27                  

รวมหุ้นสามญั 10,479,399.60          100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,362,674.24 บาท) 10,479,399.60          100.00              
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ร้อยละของ

จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 1,211,800.00            12.26                

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,600            174,400.00               1.76                  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2,100            201,600.00               2.04                  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3,500            259,000.00               2.62                  

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,200            299,300.00               3.03                  

บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,700            277,500.00               2.81                  

พาณิชย์ 796,400.00               8.05                  

บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 5,800            246,500.00               2.49                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 7,800            549,900.00               5.56                  

วัสดุก่อสร้าง 677,440.00               6.85                  

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 45,400          231,540.00               2.34                  

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 1,300            445,900.00               4.51                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 301,070.00               3.05                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 16,100          301,070.00               3.05                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 2,209,550.00            22.34                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 6,100            134,810.00               1.36                  

บริษัท บีซพีีจี จ ากดั (มหาชน) 13,800          238,740.00               2.41                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 6,000            234,000.00               2.37                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1,200            331,200.00               3.35                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 14,000          497,000.00               5.03                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2,300            193,200.00               1.95                  

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,100            357,000.00               3.61                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 5,200            223,600.00               2.26                  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 การแพทย์ 876,188.00               8.86                  

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 15,500          224,750.00               2.27                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 12,600          283,500.00               2.87                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1,000            120,000.00               1.21                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 96,100          247,938.00               2.51                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 837,815.00               8.48                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2,200            423,500.00               4.28                  

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 4,700            252,625.00               2.56                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 43,700          161,690.00               1.64                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 661,092.00               6.69                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 21,600          313,200.00               3.17                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 109,400        347,892.00               3.52                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 1,061,840.00            10.74                

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 7,500            465,000.00               4.70                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 24,600          242,310.00               2.45                  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 29,300          354,530.00               3.59                  

อาหารและเครื่องด่ืม 663,510.00               6.72                  

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,200            116,400.00               1.18                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 11,700          368,550.00               3.73                  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 9,600            178,560.00               1.81                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 344,000.00               3.48                  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 8,000            344,000.00               3.48                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 245,100.00               2.48                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 4,300            245,100.00               2.48                  

รวมหุ้นสามญั 9,885,805.00            100.00              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,793,724.26 บาท) 9,885,805.00            100.00               
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 278,380.25             412,727.90             

รายไดด้อกเบ้ีย 941.24                    2,961.00                 

รวมรายได้ 279,321.49             415,688.90             

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 184,223.38             226,688.93             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 6,140.88                 7,556.35                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7,368.92                 9,067.66                 

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 33,000.00               33,000.00               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 5 62,932.78               9,755.18                 

รวมคา่ใชจ้่าย 293,665.96             286,068.12             

รายได(้ขาดทุน)สทุธิ (14,344.47)             129,620.78             

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสทุธท่ีิเกดิขึ้นจากเงินลงทุน (358,863.79)           (2,222,814.24)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิยังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 2,024,644.62          (1,212,428.52)        

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียังไม่เกดิขึ้น 1,665,780.83          (3,435,242.76)        

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 1,651,436.36          (3,305,621.98)        

หัก  ภาษีเงินได้ 3 (141.15)                  (347.57)                  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 1,651,295.21          (3,305,969.55)        

บาท

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 1,651,295.21          (3,305,969.55)        

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี 524,647.48             1,392,097.61          

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (2,037,739.50)        (2,401,992.46)        

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 138,203.19             (4,315,864.40)        

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 12,035,618.20        16,351,482.60        

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 12,173,821.39        12,035,618.20        

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 1,320,701.2905 1,399,534.2056

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 55,388.3781 127,348.3190

หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คนืในระหว่างปี (219,734.4215) (206,181.2341)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 1,156,355.2471 1,320,701.2905

บาท

หน่วย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีเงนิทนุจดทะเบียนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบง่เป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทนุละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บรษิัทจัดการ”) เป็นผูจ้ัดการกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และธนาคารสแตนดาร์ด      ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 

(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ และไม่มีก าหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสาร
หนี้และเงินฝาก   

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้ก าหนด
ไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้ง
แรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่น าเสนอในปีก่อน ซ่ึงเดิมจัดท าขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน” 

อย่างไรก็ตาม การน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดท างบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

เงินลงทุน     

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซ้ือขายครั้งล่าสุด ณ 
วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ  

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได้  

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างตอ่เนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้      
 บาท 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 11,927,820.93  10,977,811.44 

ขายเงินลงทุน 13,000,007.16  12,271,583.68 

 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

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

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 184,223.38  226,688.93  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ค่านายหน้า -  3,779.84  ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 16,488.88  15,843.63 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1) 

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

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล
ระดับที่ 3) 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        

ตราสารทุน 10,479,399.60  -  -  10,479,399.60 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        

ตราสารทุน 9,885,805.00  -  -  9,885,805.00 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ใน
ระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซ้ือขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้ นอย่างเป็นทางการ 
กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงส าหรับเครื่องมือเหล่านี้ 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเส่ียงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  10,479,399.60  10,479,399.60 

เงินฝากธนาคาร 1,745,599.34  -  -  1,745,599.34 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  162.18  162.18 

หนี้สินทางการเงิน        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  50,201.90  50,201.90 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  24.32  24.32 

หนี้สินอื่น -  -  1,113.51  1,113.51 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  9,885,805.00  9,885,805.00 

เงินฝากธนาคาร 2,249,220.57  -  -  2,249,220.57 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  950.53  950.53 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน -  -  49,973.24  49,973.24 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  49,767.08  49,767.08 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  142.58  142.58 

หนี้สินอืน่ -  -  475.00  475.00 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้าน
ลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง   

กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง  เช่น การกระจายประเภท   เงิน
ลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รบัการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทนุเมื่อวันที ่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 
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น าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน 
 

ธ  ค        
  

      ญ       ภ          ญ   

กสิกรไทย ท็อปส์ มารเ์ก็ตเพลส สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 
กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย ์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 

กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 
กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน ์สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

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

 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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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 หลักทรพัย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา 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 
บริษทัหลักทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ 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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www.phillipasset.co.th 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


