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

 
 

สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
 
        วันที่  6 มกราคม พ.ศ.  2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปดิ ฟิลลิป ตราสารทุน 
 
  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจดัการกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน   มาครบรอบระยะเวลา 
6 เดือน เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานส าหรับรอบระยะ 6 เดือน  ตั้งแตวั่นที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่          
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มายังผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการลงทนุ 
 
 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  
 
 
 
 
         

                บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
 

    
 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.phillipasset.co.th/
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

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 ชอง ก๊ัวะ เอินน์ 
 2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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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 

 
 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟลิลิปตราสารทุน 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
   
  ในช่วง 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 (6 เดือนที่ผ่านมา) SET Index ผันผวนค่อนข้างมาก จากการระบาด
ของ Covid ภายในประเทศที่รุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิม่มากขึ้นจึงช่วยลดภาระของระบบ
สาธารณสุขและอัตราสารเสียชีวิตลง ประกอบกบันโยบาย Lock-down จากภาครัฐ ส่งผลให้สถานการการระบาดเริ่มคลีค่ลายลง แม้ว่า
ทางกองทุนประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตเช่นกัน ทาง
กองทุนจงึเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มคีวามแข็งแกร่งทางการเงินและพ้ืนฐานธุรกิจมีความยืดหยุน่ตอ่สถานการณ์ โดยยังคงค านึงถึง
ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับจากการลงทุนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเป็นส าคญั 
 
  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 87,415,388.41 บาท คิดเปน็มูลค่าสินทรพัย์ต่อหน่วยเท่ากับ 
10.5278 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 12,359,717.42 บาท  คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย
เท่ากับ 10.6880 ลดลง 0.1602 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.5   
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PEQ Benchmark PEQ Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (31 ส.ค. 64)*** 10.7913 -2.44% -3.73% 9.57% 9.38%

6 เดอืน (31 พ.ค. 64)*** 10.5277 0.00% -0.47% 9.43% 10.61%

1 ป ี(30 พ.ย. 63) 9.3058 13.13% 14.65% 12.75% 14.03%

3 ป ี(30 พ.ย. 61) 12.1183 -4.58% 1.62% 19.64% 19.46%

5 ป ี(30 พ.ย. 59) 11.3515 -1.49% 3.94% 16.52% 16.15%

10 ป ี(30 พ.ย. 54) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (19 ก.ค. 56) 10.0000 0.62% 3.93% 16.04% 15.69%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564)

Benchmark: SET TRI Index
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ประเภท ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร
อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ
มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

SAUOB ธนาคารยูโอบ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) AAA(tha)/FITCH 91,976.70                     0.11%

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 852,000.00                   0.97%

TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 1,479,600.00                1.69%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 2,513,200.00                2.88%

DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,557,600.00                1.78%

INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 1,054,875.00                1.21%

TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,309,896.00                1.50%

การแพทย์ BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากัด (มหาชน) 1,527,960.00                1.75%

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 3,717,410.00                4.25%

BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 2,750,400.00                3.15%

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 1,631,152.00                1.87%

ขนส่งและโลจิสติกส์ AOT บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2,951,650.00                3.38%

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 3,234,660.00                3.70%

BTS บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 1,847,360.00                2.11%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 2,244,800.00                2.57%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2,260,000.00                2.59%

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 3,247,200.00                3.71%

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2,159,400.00                2.47%

TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,911,675.00                2.19%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 2,610,200.00                2.99%

PTTGC บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 2,311,875.00                2.64%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,059,420.00                2.36%

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 3,329,200.00                3.81%

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 1,726,400.00                1.97%

OR บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 2,390,000.00                2.73%

PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 3,408,000.00                3.90%

PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 1,804,650.00                2.06%

TOP บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 1,422,900.00                1.63%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 1,803,850.80                2.06%

CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 3,400,800.00                3.89%

WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,035,935.19                2.33%

พาณิชย์ CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2,761,200.00                3.16%

CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,121,600.00                2.43%

วัสดุก่อสร้าง EPG บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,406,124.00                1.61%

SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 3,422,400.00                3.92%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 1,249,500.00                1.43%

TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,558,270.00                1.78%

0.00%

รวมหุ้นสามัญ 79,073,162.99         90.46%

0.00%

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 8,250,248.72           9.44%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 87,415,388.41         100.00%

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผกูพัน
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบระยะส้ัน 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

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

 
 

ค่านายหน้า (บาท) ค่านายหน้า(%)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 18,664.30                       13.03%

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 22,434.68                       15.66%

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 428.45                            0.30%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 44,981.35                       31.41%

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 44,853.44                       31.32%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 11863.44 8.28%

143,225.66               100.00%

รายละเอียดเก่ียวกับค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์  กองทุนเปดิฟิลลิปตรารสารทุน

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ช่ือ บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์

รวม
 

 

 
รายละเอยีดการกูย้มืเงนิและการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

-ไม่มรีายการ  - 

 
รายละเอยีดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

-ไม่มรีายการ  - 

 
รายละเอยีดการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

-ไม่มรีายการ  - 

 
ขอ้มลูการบนัทกึตราสารหนี้/สทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

-ไมม่รีายการ-

 
ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

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

 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
ระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

 
ล าดบัท่ี รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
  

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบคุคลอ่ืน 
(Soft Commission) 

 
บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

บมจ.หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
บมจ.หลกัทรพัย ์ธนชาต                                              

บมจ.หลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ 

บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 
บล. ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) 

 
 
ขอ้มลูขา่วสาร บทวจิยั สรุปภาวะตลาด 
 

 
 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 91.98                                0.11%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                     -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 91.98                                0.11%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารทุน(PEQ)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 

PTR = Min ( ซือ้สนิทรพัย ์, ขายสนิทรพัย ์) 

 
Average NAV 

PTR = 0.18 
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) เฉลีย่  
 

 73,852.29                      

คา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุรวม 1/ จ านวนเงิน ร้อยละของมูลคา่

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พันบาท) ทรัพย์สนิสทุธ ิ 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 594.34                           0.8048                           

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.81                             0.0268                           

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 23.77                             0.0322                           

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี (Audit Fee) 15.04                             0.0204                           

คา่ประกาศมูลคา่หน่วยลงทนุ (NAV Announce Expense) -                                -                                

คา่ธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) -                                -                                

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Commission) 153.25                           0.2075                           

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ (Others) 8.44                               0.0114                           

รวมค่าใช้จา่ยทั้งหมด  2/ 661.40                           0.8956                           

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจัดการกองทนุรวม

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

3/ คา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รียกเกบ็จริง ซึง่แสดงเกนิกว่าอัตราทีร่ะบไุว้ในโครงการ เกดิจากวิธกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรียกเกบ็จริงของคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจัดการจะเรียกเกบ็จริงไม่เกนิอัตราตามทีโ่ครงการระบไุว้

ค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 กองทุนเปิดฟิลลปิ ตราสารทุน มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง่ จ านวน 1 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วน   86.43% 
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามราคายุติธรรม 79,039,209.80          10,581,299.60          

เงินฝากธนาคาร 8,495,898.54            674,699.03               

ลกูหนี้

จากดอกเบีย้ 2,255.90                   511.43                      

จากเงินปนัผล 33,953.19                 8,321.20                   

รวมสนิทรัพย์ 87,571,317.43          11,264,831.26          

หนี้สิน

 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 148,263.32               31,751.50                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 338.39                      76.72                        

หนี้สนิอ่ืน 7,327.31                   1,025.97                   

หนี้สนิรวม 155,929.02               32,854.19                 

สนิทรัพย์สทุธิ 87,415,388.41          11,231,977.07          

สินทรัพย์สุทธิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วย 83,032,270.05          12,069,800.43          

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 2,586,617.89 (616,215.85)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมจากการด าเนินงาน 1,796,500.47            (221,607.51)              

สนิทรัพย์สทุธ ิ 87,415,388.41          11,231,977.07          

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 10.5278                    9.3058                      

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้งวด (หน่วย) 8,303,227.0051        1,206,980.0429        

(หน่วย:บาท)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบีย้ 2,685.64                   717.46                      

รายไดเ้งินปนัผล 884,076.39               94,463.20                 

รวมรายได้ 886,762.03               95,180.66                 

ค่าใช้จา่ย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 594,344.39               89,197.70                 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 19,811.46                 2,973.35                   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 23,773.84                 3,567.89                   

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 15,041.42                 16,545.38                 

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ 161,690.66               22,862.04                 

คา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ 814,661.77               135,146.36               

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 72,100.26                 (39,965.70)                

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีเ่กดิขึ้นทัง้สิน้ 189,079.08               (1,090,266.19)           

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นทัง้สิน้ 304,905.33               1,329,208.55            

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) ทีเ่กดิขึ้นและยังไม่เกดิขึ้น 493,984.41               238,942.36               

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 566,084.67               198,976.66               

หัก ภาษีเงินได้ (402.85)                     (107.61)                     

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 565,681.82               198,869.05               

(หน่วย:บาท)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ร้อยละของ

วันครบก าหนด จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 อาหารและเครื่องด่ืม 2,807,770.00       3.55                  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 52,500          1,249,500.00       1.58                  

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 79,100          1,558,270.00       1.97                  

ธนาคาร 9,578,275.00       12.12                

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 20,000          2,260,000.00       2.86                  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 24,600          3,247,200.00       4.11                  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 17,700          2,159,400.00       2.73                  

บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 21,300          1,911,675.00       2.42                  

เงินทุนและหลักทรัพย์ 2,331,600.00       2.95                  

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 14,200          852,000.00          1.08                  

บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 41,100          1,479,600.00       1.87                  

พาณิชย์ 4,882,800.00       6.18                  

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 47,200          2,761,200.00       3.50                  

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 66,300          2,121,600.00       2.68                  

วัสดุก่อสร้าง 4,811,010.00       6.09                  

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 9,200            3,422,400.00       4.33                  

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 125,100        1,388,610.00       1.76                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2,244,800.00       2.84                  

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 24,400          2,244,800.00       2.84                  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือ่หลกัทรัพย์

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
พลังงานและสาธารณูปโภค 16,140,570.00     20.42                

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 85,100.00     2,059,420.00       2.61                  

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 40,600          3,329,200.00       4.21                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 10,400          1,726,400.00       2.19                  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 96,000          3,408,000.00       4.31                  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 15,900          1,804,650.00       2.28                  

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 95,600          2,390,000.00       3.02                  

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 30,600          1,422,900.00       1.80                  

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 2,311,875.00       2.93                  

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 41,100          2,311,875.00       2.93                  

 การแพทย์ 9,626,922.00       12.17                

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 71,400          1,527,960.00       1.93                  

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 166,700        3,717,410.00       4.70                  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 420,400        1,631,152.00       2.06                  

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 19,100          2,750,400.00       3.48                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,435,571.00       8.15                  

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 12,200          2,513,200.00       3.18                  

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 35,400          1,557,600.00       1.97                  

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 14,500          1,054,875.00       1.34                  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 289,800        1,309,896.00       1.66                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7,224,146.80       9.14                  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 92,982          1,803,850.80       2.28                  

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 65,400          3,400,800.00       4.30                  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 615,700        2,019,496.00       2.56                  

สินค้าอุตสาหกรรม 2,610,200.00       3.30                  

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 42,100          2,610,200.00       3.30                  

ขนส่งและโลจสิติกส์ 8,033,670.00       10.16                

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 49,400          2,951,650.00       3.73                  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 382,800        3,234,660.00       4.09                  

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 200,800        1,847,360.00       2.34                  

หลักทรัพย์ไมจ่ดทะเบียน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) - W8 55,380          -                      -                    

รวมหลักทรัพย์ไมจ่ดทะเบียน

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 78,617,579.11 บาท) 79,039,209.80     100.00              
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กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

น าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน 
 

ธ  ค        
  

      ญ       ภ          ญ   

กสิกรไทย ท็อปส์ มารเ์ก็ตเพลส สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 
กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย ์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 
กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 

กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน ์สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

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

 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 
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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กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

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 

 

     



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


