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∞กำรลงทุนในหน วยลงทุนมิใช กำรฝำกเงินและมีควำมเสี ยงของกำรลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ฟิลลิป ตรำสำรทุน เมื อเห็นว ำ
กำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกบัวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผูลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี ยงที อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

∞ ในกรณีที มีเหตุกำรณ์ไม ปกติ ผูลงทุนอำจได้รับช่ำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนล ำช้ำกว ำระยะเวลำที ก่ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  
∞ ในกรณีที กองทุนเปิด ฟิลลิป ตรำสำรทุน ไมสำมำรถด่ำรงสินทรัพยสภำพคล องได้ตำมที ส่ำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม สำมำรถขำย

คืนหน วยลงทุนได้ตำมที มีค่ำสั งไว้ 
∞ ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื อนไขผลตอบแทนและควำมเสี ยงก อนตัดสินใจลงทุน และศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้

เข้ำใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นขอ้มูลเพื อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเมื อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้แนะนำกำรลงทุนให้เข้ำใจก อนซื้อ
หน วยลงทุน 

 
 

 

กองทุนเปดิ ฟิลลิป ตราสารทุน 
PHILLIP EQUITY FUND 

สอบถำมข้อมูลเพิ มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที  
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกดั 

โทรศัพท์ 0-2635-3033 แฟ็กซ์ 0-2635-3040 
pamc.mkt@phillip.co.th 
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 ชื่อ     กองทุนเปิด ฟิลลิป ตรำสำรทุน 

  Phillip Equity Fund (PEQ) 

ประเภทโครงการ กองทุนเปิด 
ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที มีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว ำเกณฑ์มำตรฐำน  
 (Specific Fund) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห งทุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห งประเทศไทยและหรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชไีม น้อยกว ำร้อยละ 80 ของมูลค ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และ/หรือ กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นตำมที คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
กำหนด ให้มีไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อรอกำร
ลงทุน  หรือรักษำสภำพคล องของกองทุน 
ทั้งนี้ กองทุนไม มีนโยบำยลงทุนในต ำงประเทศ สัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ 
(Derivatives) และสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

 จำนวนเงนิทุนโครงการ   1,000 ล้ำนบำท  
อายุโครงการ  ไม กำหนด 

 วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม วันที  17 มถิุนำยน 2556 
 วันที่จดทะเบียนกองทนุ   วันที  19 กรกฎำคม 2556 

  ดัชนีชี้วัด (Benchmark)   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห งประเทศไทย (SET TRI) 

       สัดส วน : 100 % 

 

หมำยเหตุ:  ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนน้ีใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห งประเทศไทย (SET Total Return 
Index : SET TRI)  เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเปรียบเทียบ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี้วัดใหม ที มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุน 

(2) ต้องคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีที ตัวชี้วัดมีกำรจัดทำโดยใช้ผลตอบแทนรวม 

(3) มีกำรกำหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทรำบล วงหน้ำก อนกำรเสนอขำยกองทุนรวม 

(4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสำมำรถลงทุนหรือมีฐำนะ (exposure) ได้ 

(5) มีวิธีกำรคำนวณผลตอบแทนที เป็นมำตรฐำน และมีกำรเปิดเผยผลตอบแทนอย ำงสม ำเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล วงหน้ำอย ำงชัดเจนถึงวันที มีกำรเปลี ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบำย
เกี ยวกับกำรเปลี ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในกำรเปลี ยนตัวชี้วัดผ ำนช องทำงเว็บไซต์บริษัทจัดกำร 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 
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Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 
A : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั วไป และไม มีกำรแบ งชนิดของหน วยลงทุน 
 

Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 
A : จำนวนเงินทุนโครงกำร 1,000 ล้ำนบำท 
 

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
A : เหมำะสมกับผู้ลงทุนที ต้องกำรลงทุนในตรำสำรแห งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห งประเทศไทยและ
หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องสำมำรถรับควำมเสี ยงได้ในระดับสูงและควรลงทุนในระยะปำน
กลำงถึงระยะยำว 
 

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A : กำรเปลี ยนแปลงของรำคำหุ้นและตรำสำรที กองทุนลงทุน ที อำจเพิ มขึ้นหรือลดลงตำมสภำวะตลำดหรือปัจจัยที มี
ผลกระทบต อหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน เช น ภำวะกำรแข งขัน ควำมสำมำรถของผู้บริหำรควำมไม แน นอนของภำวะ
เศรษฐกิจและกำรเมืองในประเทศ  
 

Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทนุหรือเปน็กองทนุรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิตน้หรือไม?่ อย่างไร ? 
 A : ไม มีกำรประกันเงินลงทุน และไม คุ้มครองเงินต้น 
 
Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 

A: วันที ส้ินสุดรอบบัญชี: วันที  31 พฤษภำคม  
วันที ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที  31 พฤษภำคม 2557 
 

 
 
 
 
Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

• สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก: ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต ำ 2,000 
บำทขึ้นไป กำหนดรำคำขำยหน วยเท ำกับ 10.00 บำท บวกด้วยค ำธรรมเนียมกำรขำยหน วยลงทุน  โดยค ำธรรมเนียมกำร
ขำยหน วยลงทุนอยู ที อัตรำไม เกินร้อยละ 0.5  

 [จำนวนหน วยลงทุน = จำนวนเงินลงทุน / {มูลค ำที ตรำไว้ (10 บำท) + ค ำธรรมเนียมขำยหน วยลงทุน (ถ้ำมี)}] 
 

• สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก: ในกำรลงทุนครั้งแรกผู้ลงทุนสำมำรถลงทุน
เป็นจำนวนเงินขั้นต ำ 500 บำทขึ้นไป และกำรลงทุนครั้งถัดไปผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต ำ 500 บำทขึ้นไป 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน? 

ข้อกำหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 
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ทั้งนี้กำหนดรำคำขำยหน วยเท ำกับมูลค ำทรัพย์สินสุทธิต อหน วยที คำนวณได้ ณ วันที ทำรำยกำรซื้อหน วยลงทุน บวกด้วย
ค ำธรรมเนียมกำรขำยหน วยลงทุน  โดยค ำธรรมเนียมกำรขำยหน วยลงทุนอยู ที อัตรำไม เกินร้อยละ 0.5  

 [จำนวนหน วยลงทุน = จำนวนเงินลงทุน / {รำคำขำยหน วยลงทุนที คำนวณได้ ณ วันที ทำรำยกำรซื้อหน วยลงทุน  +
ค ำธรรมเนียมขำยหน วยลงทุน (ถ้ำมี)}] 

 

• วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน: 
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตรำสำรทุน เปิดเสนอขำยหน วยลงทุนครั้งแรกระหว ำงวันที  8 – 17 กรกฎำคม 2556 บริษัทจัดกำร
อำจจะมีกำรเปลี ยนแปลงวัน และเวลำดังกล ำวได้ 
 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
ทุกวันท่ำกำรซื้อขำยหน วยลงทุน ระหว ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ที บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
หรือตำมช องทำงอื นใดที บริษัทจดักำรกำหนด 
 

• ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่: 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมฟิลลิป จ่ำกดั   
849อำคำรวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2635-3033 โทรสำร 0-2635-3040 
 

• การชําระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ:ผู้สั งซื้อต้องชำ่ระเป็นเงินสดคำสั งหักบัญชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต์สั งจ ำยในนำม 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท เลขทีบ่ัญช ี
กสิกรไทย  จิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  602-1-00015-7  
กรุงเทพ  จิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร์  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  054-3-01709-9  
ไทยพำณิชย์  สีลม  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  065-3-02755-8  
กรุงไทย  สีลม  บลจ.ฟิลลิป  กระแสรำยวัน  022-6-05303-2  
กรุงศรีอยุธยำ  บำงรัก  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  007-0-09660-1  
ทหำรไทยธนชำต อำคำรวรวฒัน์ สีลม บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  118-1-07789-0 
เกียรตินำคินภัทร สำนักงำนใหญ   บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  100-0-00228-7 

 

• สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน วยลงทุนสำมำรถสั งขำยคืนหน วยลงทุนได้ที บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืนหน วยลงทุนได้ทุกวันทำกำรระหว ำงเวลำเริ มทำกำรถึง 15.00 น. และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงิน
ให้ผู้ขำยคืนหน วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตั้งแต วันถัดจำกวันรับซื้อคืนหน วยลงทุน 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธคำสั งขำยคืนหน วยลงทุนที บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลำกำรรับคำสั งขำยคืนหน วยลงทุน 
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Q : บริษัทจดัการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคนื หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคนืเมือ่ใด? 

•   การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน: 
บริษัทจัดกำรอำจเลื อนก่ำหนดกำรช่ำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนคืนแก ผู้ถือหน วยลงทุนที ได้มีค่ำสั งขำยคืนหน วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต อไปนี ้
(1)  เกิดเหตุจ่ำเป็นท่ำให้ไม สำมำรถจำหน ำย จ ำย โอนหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย ำงสมเหตุสมผล  
(2)  มีค่ำสั งขำยคืนหน วยลงทุนไว้แล้ว แต ในช วงระยะเวลำที บริษัทจัดกำรยังไม ได้ชำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนให้แก ผู้
ถือหน วยลงทุน บริษัทจัดกำรพบว ำรำคำรับซื้อคืนหน วยลงทุนดังกลำวไม ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม ได้รับรอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อคืนหน วยลงทุนที ไม ถูกต้องนั้น 
ต ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน วยลงทุนที ถูกต้องตั้งแต หนึ งสตำงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรำตั้งแต ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืน
หน วยลงทุนที ถูกต้อง  
กำรเลื อนก่ำหนดกำรช่ำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนแก ผู้ถือหน วยลงทุนตำม  (1) หรือ (2) บริษัทจัดกำรอำจเลื อนได้ไม 
เกิน 10 วันท่ำกำรนับตั้งแต วันท่ำกำรถัดจำกวันที มีค่ำสั งขำยคืนหน วยลงทุนนั้น  เว้นแต ได้รับกำรผ อนผันจำกส่ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 

•   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1.  บริษัทจัดกำรอำจไม ขำย ไม รับซื้อคืน หรือไม รับสับเปลี ยนหน วยลงทุนตำมค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน หรือค่ำสั งสับเปลี ยน
หน วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน หรือค่ำสั งสับเปลี ยนหน วยลงทุนได้ในกรณีที ปรำกฏเหตุ
ดังต อไปนี้  
  (1)  ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ไม สำมำรถเปิดท่ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ  
  (2)  เมื อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว ำมีเหตุจ่ำเป็นท่ำให้ไม สำมำรถ 
จำหน ำย จ ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย ำงสมเหตุสมผล ไม สำมำรถค่ำนวณมูลค ำทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจ่ำเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชนข์องผู้ถือหน วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะไม ขำย ไม รับซื้อคืน หรือไม รับสับเปลี ยนหน วยลงทุนตำมค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน หรือค่ำสั งสับเปลี ยน
หน วยลงทุนที ได้รับมำแลว หรือจะหยุดรับค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน หรือค่ำสั งสับเปลี ยนหน วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม เกิน 1 วัน
ท่ำกำร เว้นแต ได้รับผ อนผันจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.  บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน วยลงทุนตำมค่ำสั งซื้อหรือค่ำสั งสับเปลี ยนหน วยลงทุนที ได้รับมำแลวหรือหยุดรับค่ำ
สั งซื้อหรือค่ำสั งสับเปลี ยนหน วยลงทุนในช วงระยะเวลำที บริษัทจัดกำรพบว ำรำคำขำยหน วยลงทุนไม ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลัง และรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน วย
ลงทุนที ไม ถูกต้องนั้นต ำงจำกรำคำขำยหน วยลงทุนที ถูกต้องตั้งแต หนึ งสตำงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรำตั้งแต ร้อยละ 0.5 
ของรำคำขำยหน วยลงทุนที ถูกต้อง  
 

Q : หากต้องการสับเปลี่ยนไปลงทนุในกองทนุรวมอืน่ของบริษัทจัดการ ทำได้หรือไม่?  
A : บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้ผู้ถือหน วยลงทุนสำมำรถสับเปลี ยนหน วยลงทุน ระหว ำงกองทุนน้ีกับกองทุนอื น
ที อยู ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ทั้งในกรณีที กองทุนนี้ เป็นกองทุนต้นทำงและกองทุนปลำยทำง ตำมเงื อนไขกำร
สับเปลี ยนหน วยลงทุนของบริษัทจัดกำร 
 

A : 

 



PEQ : หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจำกัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  ขั้นตอนในกำรโอนหน วยลงทุน 
1.ผู้ถือหน วยลงทุนจะต้องกรอกใบคำขอโอนหน วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค ำโอน โดยผู้ถือหน วยลงทุน
จะต้องดำเนินกำรขอโอนหน วยลงทุนด้วยตนเองที สำนักงำนของบริษัทจัดกำร 
2.ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม เคยมีบัญชีหน วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งยื นเอกสำรที เกี ยวข้องตำมรำยละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส งมอบให้กับบริษัทจัดกำร 
3.บริษัทจัดกำรจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรทั้งหมด และส งมอบเอกสำรใบตอบรับคำขอโอนให้กับผู้ถือหน วย
ลงทุนเป็นหลักฐำน  
4.บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนบันทึกข้อมูลกำรโอนหน วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองสิทธิในหน วย
ลงทุนและนำส งให้ผู้ถือหน วยลงทุนทันทีที กำรบันทึกข้อมูลกำรโอนเสร็จสิ้นลง 
 

Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทนุของท่านได้อย่างไร ?  
 A  :  ท ำนสำมำรถติดตำมมูลค ำหน วยลงทุนของท ำนจำกทำงอินเทอร์เน็ตที  www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A  :  บริษัทจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน วยลงทุน  โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน วย
ลงทุน ท้ังนี้ เมื อส้ินสุดกำรเสนอขำยหน วยลงทุนครั้งแรก นำยทะเบียนหน วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื้อหน วยลงทุนที ได้รับ
กำรจัดสรรหน วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน วยลงทุน เพื อ
จัดส งให้แก ผู้ถือหน วยลงทุนภำยใน 15 วันนับตั้งแต วันถัดจำกวันส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยหน วยลงทุนครั้งแรก หรือ
ภำยใน 5 วันทำกำรนับตั้งแต วันถัดจำกวันทำกำรขำย และรับซื้อคืนหน วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก 
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  
A  : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้จำกประกำศที ปิดไว้
หน้ำบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร www.phillipasset.co.th 
 

Q  : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทําอย่างไร ?  
A  :  ติดต อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ำกัด โทรศัพท์ 0-2635-3033หรือที  ส่ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000  
 
 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

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


PEQ : หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการ และกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
 A : กรรมกำรของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5   ท ำน 
  1. นำยลี เชย์ คิ - ออง กรรมกำร 
  2. นำยไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมกำร 
  3. นำยสตีเวน คิน - ไว โล กรรมกำร 
  4. นำยติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมกำรผู้จัดกำร 
  5. นำยพจน์ หลิกำพันธ์ กรรมกำร 
      กรรมกำรอิสระ : ไม มี 
 
กองทุนภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำรมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ     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 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 3,671.35 ล้านบาท 
 
Q  : คณะกรรมการลงทุน (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
  A  : คณะกรรมกำรลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นำยติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2.  นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ   Fund Manager 
 
Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่อะไร? 
  A  : ผู้จัดกำรกองทุนมี  2 ท ำน ได้แก  
   

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  Bachelor of Commerce 

The University of British 
Columbia 

มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การ
ธนาคาร และการลงทุน ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน ? 



PEQ : หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ  Master of Business 
Administration  
The University of Southern 
California 
 

มากกว่า 20 ปี ด้านการเงิน 
และการลงทุน ซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์งบ
การเงิน และการลงทุนตลาด
ทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

 
Q  : ใครเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ใหก้บัผู้ถือหนว่ยลงทุน ของ 

กองทุนรวมนี?้ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 

- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต อ 1388 
- บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2305-9000 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จำกัด   โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี  กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต อ 8888 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  
- บริษัท หลักทรัพย์อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
- บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกดั โทรศัพท์ 0-2861-5508 
- บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน เมอชั น พำร์ทเนอร์ จำกดั โทรศัพท์  0-2660-6677 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต อ 5043 , 5044 
- บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกดั โทรศัพท์ 0-2266-6697 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
- บริษัท หลักทรัพย์นำยหนำ้ซื้อขำยหน วยลงทุนฟินโนมีนำ จำกดั โทรศัพท์ 0-2-026-5100 
- บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกดั  (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2022-5800 
- บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั น พำรท์เนอร์ จำกดั (มหำชน)   โทรศัพท์ 0-2117-7878 
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทรศัพท์ 0-2-680-1111, 0-2680-1000 

 

• นายทะเบียนกองทนุ: 
  ชื อ  :  บริษัท ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จำกัด (มหำชน) 
  ที อยู  :  เลขที  1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสำร 0-2283-1298 
 
 

A : 

 



PEQ : หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์: 
 ชื อ  :   ธนำคำร สแตนดำร์ดชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จำกดั (มหำชน)  
 ที อยู   :   เลขที  90 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500โทร. 0-2724-5296 

  ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน / นำยทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน วยลงทุน นอกจำกจะทำ  
            หน้ำที ตำมสัญญำแต งตั้งแล้ว ยังมีหน้ำที ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 
 
 
     
Q  : ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ี่ใด?  

A  : ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ มเติมได้ที บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนทุกแห ง รวมถึง  
สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ มเติมได้ที  www.phillipasset.co.th 
 

 
 
 
 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ โอกำสที รำคำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุน
ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจต ำง ๆ เช น ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะอุตสำหกรรม กำรเมือง เป็นต้น 
แนวทำงกำรบริหำรเพื อลดควำมเสี ยง : 
กองทุนจะกระจำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต ำงๆ อย ำงเหมำะสมเพื อเป็นกำรกระจำยควำมเสี ยงให้อยู ในอัตรำที เหมำะสมตำม
อัตรำผลตอบแทนที คำดหวัง และบริษัทจะติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี ยนแปลงที อำจมีผลกระทบต อรำคำและปรับสัดส วนกำร
ลงทุนให้เหมำะสม เพื อลดผลกระทบต อมูลค ำหน วยลงทุน 
 

 2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ควำมเสี ยงที เกิดจำกกำรเปลี ยนแปลงสถำนะทำง
ธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจซึ งจะส งผลกระทบต อรำคำหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีกำรปรับตัวเพิ มขึ้นหรือลดลง  
แนวทำงกำรบริหำรเพื อลดควำมเสี ยง : 
โดยบริษัทจัดกำรจะติดตำมกำรดำเนินงำนอย ำงใกลช้ิด รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกปจัจัยเศรษฐศำสตร์มหภำคต อสถำนะ
บริษัทอย ำงสม ำเสมอ ทำให้สำมำรถประเมินศักยภำพและกำรสร้ำงกำไรของบริษัทได้อย ำงมีประสิทธิภำพ 
 

3. ความสี่ยงด้านสภาพคลองของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ งเกิดจำกกำรที กองทุนไมสำมำรถจ่ำหนำยตรำ
สำรน้ันๆ ไดในรำคำที เหมำะสมหรือภำยในระยะเวลำที ตองกำร 
แนวทำงกำรบริหำรเพื อลดควำมเสี ยง : 
กองทุนจะพิจำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรให้เหมำะสมกับระยะเวลำกำรลงทุน และเลือกลงทุนในบริษัทที มีปัจจัยพื้นฐำนดี 
มีสภำพคล องทำให้สำมำรถลดควำมเสี ยงจำกกำรขำดสภำพคล องได้ 
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

http://www.phillipasset.co.th/
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4. ความเสี่ยงจากความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกำสที พันธบัตรหรือหุ้นกู้ไม สำมำรถจ ำยดอกเบี้ยหรือ
เงินต้นได้ตำมกำหนดเวลำ  
แนวทำงกำรบริหำรเพื อลดควำมเสี ยง : 
กองทุนจะพิจำรณำกำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจหรือหนกูที  ออกโดยบริษัทที ไดรับควำมนำเชื อถือ โดยใน 
สวนของเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินจะตองเปนสถำบันกำรเงินที ไดรับควำมคุ้มครองเงินตนและดอกเบี้ยจำกกระทรวงกำรคลัง 
ดังนั้น ควำมเสี ยงประเภทน้ีจึงลดลงได้ 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)    
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม จำกดัอัตรำส วน 
2 หน วย CIS ในประเทศ  ไม เกิน 10% 
3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกที ผู้รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลักษณะ

อย ำงใดอย ำงหนึ งดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู ในระดับ investment grade 
3.2  เป็นธนำคำรออมสิน ท้ังนี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที รัฐบำลเป็นประกัน 

ไม เกิน 20% 

4 ตรำสำรที มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหนี้กึ งทุนที ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
หรือสำขำของธนำคำรพำณชิย์ต ำงประเทศที ได้รับอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตรำสำรที มีลักษณะอย ำงใดอย ำงหนึ งดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีกำรเปดิเผยข้อมูลเป็นกำรทั วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต วันที ลงทุน 
และไม ได้มีลักษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล ำว
เป็นบุคคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตำม
กฎหมำยว ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน 
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4.2.3.4 ธนำคำรเพื อกำรเกษตร  และสหกรณ์ 
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู อำศยั 
4.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย อมแห งประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนำคำรเพื อกำรส งออก    และนำเข้ำแห งประเทศไทย 

ไม เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต อัตรำใดจะ
สูงกว ำ 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตรำสำรที ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 
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4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย 
4.4 มี credit rating อยู ในระดับ investment grade 
4.5 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต วันที ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู ในระบบของ regulated market 

5 ทรัพย์สินดังนี้  
5.1  ตรำสำรทุนที จดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั วไป ของ SET (แต ไม รวมถึงตรำสำรทุนที ผู้ออกตรำสำรอยู ระหว ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุที อำจทำใหม้ีกำรเพิกถอนกำรเป็นหลักทรัพยซ์ื้อขำยใน 
SET) 
5.2  ตรำสำรทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ งหุ้นของบริษัท
ดังกล ำวซื้อขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต 
ไม รวมถงึบริษัทที อยู ระหว ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที อำจทำให้มีกำรเพิกถอนหุ้น
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET) 
5.3  หุ้นที อยู ในระหว ำง IPO เพื อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 5.1  
5.4  ตรำสำรที มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุน ที ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรน้ันในต ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต ำงประเทศ (แต ไม รวมสำขำของ ธพ. ต ำงประเทศที ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.4.2  มี credit rating อยู ในระดบั investment grade       
5.4.3 เป็นตรำสำรที มีลักษณะอย ำงใดอย ำงหนึ งดังนี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมกีำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทั วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ 
filing 
5.4.3.3 ในกรณีที เปน็ตรำสำรที ม ีกำหนดวันชำระหนี้ ≤  397 วันนับแต วันที 
ลงทุน และไม ได้มีลักษณะตำม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำ
สำรดังกล ำวต้องเป็นบคุคลดงันี้  
5.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.4 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต วันที 
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู ในระบบของ regulated market  
5.5  DW ที มี issuer rating อยู ในระดับ investment grade 
5.6  หน วย infra หรือ หน วย property ที มีลักษณะครบถว้น ดังนี ้
5.6.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู ในระหว ำง IPO เพื อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรบัผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต ไม รวมถงึหน วย
ดังกล ำวที อยู ระหว ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที อำจทำให้มกีำรเพกิถอนหน วย

ไม เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต อัตรำใดจะ
สูงกว ำ 
(1)  10%  หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ดังกล ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET) 
5.6.2  เป็นหน วยของกองทุนที ไม ได้มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช ำ แล้วแต กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที สำนกังำนกำหนด 
5.7  ธุรกรรมดังนี้ ที คู สัญญำมี credit rating อยู ในระดับ investment grade 
5.7.1  reverse repo 

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจำกที ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP) รวมกันไม เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคู สัญญำ แล้วแต 
กรณี 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู ในกลุ มกจิกำรเดยีวกันหรือกำร

เข้ำเป็นคู สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดงักล ำว  
ไม เกินอัตรำใดอตัรำหนึ งดังนี้ 
แล้วแต อัตรำใดจะสูงกว ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใช้เงิน ที นิติ

บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม รวมถึงสำขำในต ำงประเทศของ นิติบคุคลดังกล ำว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั งจ ำย หรือคู สัญญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนำคำรพำณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู อำศัย 
(ไม รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู สัญญำตำม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไม เกิน 45% เฉลี ยในรอบปี
บัญช ี 
- อัตรำขำ้งต้นไม ใชก้ับกองทุนที อำยุ
กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ 
เฉพำะกองทุนที มีอำยุทั้งโครงกำร 
>1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ที มีเงื อนไขห้ำมเปลี ยนมือแต กองทุนได้
ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธกีำรที กฎหมำย
กำหนด หรือมเีงื อนไขใหก้องทุน สำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 

รวมกันไม เกิน 25% 
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2.2 ตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ (แต ไม รวมถึงตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำย
ล วงหน้ำซึ งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที กำหนด
ไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกบัตลำดทุนว ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ที ออกใหม ) 
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกที มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตำมข้อ 5 ของส วนนี้ 
แต ไม รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุน ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
2.4.1 มีลักษณะตำม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส วนที  1 อัตรำส วนกำร
ลงทุนที คำนวณตำมผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู สัญญำ (Single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู ในระดบัต ำกว ำ investment grade หรือไม มี credit 
rating 

3 หน วย CIS ในประเทศ  ไม เกิน 20% 
4 Reverse repo  ไม เกิน 25% 
5 Securities lending ไม เกิน 25% 
6 ตรำสำรดงันี้ (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 6 ในส วนที  1 อัตรำส วนกำรลงทุนที คำนวณตำมผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู สัญญำ (Single entity limit) 

6.2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุน ที มีอันดับควำมน ำเชื อถือที ตวัตรำสำรและ
ผู้ออกตรำสำรที ต ำกว ำที สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) 

รวมกันไม เกิน 15% 
  

หมายเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุนไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึ ง กรณีที เป็นกำรลงทุนของ MF (ที 
มิใช กองทุนรวมวำยุภักษ์) ทุก
กองทุนรวมกันภำยใตก้ำรจดักำร
ของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน <25% 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทนั้น (ไม นับรวมกำรถือหุ้น
ของกองทุนวำยุภักษ)์ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุนของผู้ออกรำยใดรำยหนึ ง (ไม รวมถึงตรำสำรหนี้
ภำครัฐไทย) 

2.1 ไม เกิน 1 ใน 3 ของมูลค ำหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตรำสำรรำยนั้น ตำมที 
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เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล ำสุด ทั้งนี้ ในกรณี
ที ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สินทำงกำรเงิน
ที ออกใหม ก อนครบรอบระยะเวลำ
บัญชีถัดไปและยงัไม ปรำกฏในงบ
กำรเงินล ำสุด บริษัทจดักำรอำจนำ
มูลค ำหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล ำวมำ
รวมกับมูลค ำหน้ีสินทำงกำรเงินตำม
งบกำรเงินล ำสุดด้วยก้ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทำงกำรเงินน้ันจะต้องเป็น
ข้อมูลที มีกำรเผยแพร เป็นกำรทั วไป 
และในกรณีที ผู้ออกตรำสำรไม มี
หน้ีสินทำงกำรเงินตำมที เปิดเผยไว้
ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีล ำสุด2ให้ใช้อตัรำส วนไม เกนิ 1 
ใน 3 ของมูลค ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออกรำย
นั้นเป็นรำยครัง้ เว้นแต ในกรณีที ผู้
ออกตรำสำรไดม้ีกำรยื นแบบ filling 
ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้พิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตรำ
สำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที ออก
ใหม และม ีcredit rating อยู ใน
ระดับต ำกว ำ investment grade 
หรือไม มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำร
ของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม 
เกิน  1ใน 3 ของมูลค ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักล ำวเป็นรำย
ครั้ง เว้นแต กรณีที ผู้ออกตรำสำรได้
มีกำรยื นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance 
program) ให้พิจำรณำเป็นรำย
โครงกำร 
(อัตรำส วนตำม 2.2 ไม ใช้กับกรณี
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เป็นตรำสำรที ออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนำคำรพำณชิย์ บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเครดติฟองซเิอร์ ตำม
กฎหมำยว ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน 
2 ธนำคำรออมสิน 
3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4 ธนำคำรเพื อกำรเกษตร  และ
สหกรณ ์
5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู 
อำศัย 
6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย อมแห งประเทศ
ไทย 
7 ธนำคำรเพื อกำรส งออกและ
นำเขำ้แห งประเทศไทย 
8 ธนำคำรอิสลำมแห งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถำบันกำรเงินระหว ำงประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11 สถำบันกำรเงินต ำงประเทศที มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 
1-9)  

3 หน วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง - ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต ำงประเทศ ที ออก
หน วยนั้น  
- อัตรำขำ้งต้นไม ใชก้ับกำรลงทุน
ดังนี ้
(1) กำรลงทุนในหน วย CIS ของ
กองทุนที มีลักษณะครบถว้น ดังนี ้
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน 
(1.1) มีขนำดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม โดยมีอำยุไม เกิน 
2 ป ี
(1.3) เสนอขำยต อผู้ลงทุน 
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ในวงกวำ้ง 
(2) กำรลงทุนในหน วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื นที  บลจ.เดียวกันเปน็
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร 

4 หน วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ ง ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน วยนั้น เว้นแต เป็นหน วย 
infra ของกองทุนที มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนกังำน 
(1) มีขนำดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม โดยมีอำยุไม เกนิ 2 
ปี 
(3) เสนอขำยต อผู้ลงทุนในวงกวำ้ง 

5 หน วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
propertyทั้งหมดของกองทุน 
property ที ออกหน วยนั้น เว้นแต 
เป็นหน วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน 
(1) มีขนำดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม โดยมีอำยุไม เกนิ 2 
ปี 
(3) เสนอขำยต อผู้ลงทุนในวงกวำ้ง 

หมำยเหตุ : 1หน้ีสินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมำตรฐำนกำรบัญชีที ผู้ออกตรำสำรดังกล ำวได้จัดทำงบกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนั้น โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำม
กฎหมำยว ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสำกล เช น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรำสำร 
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ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป ี[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ป[ี2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ป[ี1 ปีที่ผ่านมา] 

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการ
ได้ 

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

➢ ค ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ไม เกิน 1.6050 1.6052*** 1.608*** 1.6026 

➢ ค ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม เกิน 0.1070 0.0535 0.0536 0.0534 
➢ ค ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน วย ไม เกิน 0.1070 0.0642 0.0643 0.0641 

➢ ค ำใช้จ ำยอื น [เช น กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์และ
ส งเสริมกำรขำย] 

ไม เกิน 0.535 
 

- - - 

➢ ค ำใช้จ ำยอื นๆ 
- ค ำผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค ำธรรมเนียมธนำคำร (Bank Charge) 
- ค ำใช้จ ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 

(Commission) 
- ค ำประกำศมูลค ำหน วยลงทุน (NAV Announce 

Expense) 

ไม เกิน 1.6050  
0.1827 

- 
0.1814 

 
0.0324 

 

 
0.2341 

- 
0.2978 

 
- 

 
0.2871  

- 
0.4190  

 
- 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้     
➢ ค ำใช้จ ำยอื น ๆ  ตำมที จ ำยจริง 0.0741 0.0716 0.1286 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด** 3.424** 2.1935** 2.3294** 2.1358** 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือ

หนว่ยลงทุน 
อัตราตาม
โครงการ 

[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value]  
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] [2 

ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[1 ปีที่ผ่านมา] 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรขำยหน วย  
[Front-end Fee] 

ไม เกิน 1.00 1.00 1.00 ไม มี 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน วย  
[Back-end Fee] 

ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรสับเปลี ยนหน วย 
[Switching Fee] 

ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรโอนหน วย ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู  
และกำรออกใบหน วยลงทุน 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

ตำมอตัรำที นำย
ทะเบียนกำหนด 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรโอนเงินสำหรับกำรเฉลี ย
เงินคืนกรณีเลิกโครงกำรเข้ำบัญชีเงินฝำก 

ตำมอตัรำ และ
เงื อนไขที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ตำมอตัรำ และ
เงื อนไขที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ตำมอตัรำ และ
เงื อนไขที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ตำมอตัรำ และ
เงื อนไขที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 
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หมายเหตุ  
*  มูลค ำทรัพย์สิน หมำยถึง มูลค ำทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค ำหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต  ค ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี 

ค ำธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รำยปี และค ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน วยลงทุน โดยค ำใช้จ ำยที เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ดังกล ำวรวมภำษีมูลค ำเพิ ม 
บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค ำธรรมเนียมหรือค ำใช้จ ำยของกองทุนเพิ มเติมในจำนวนเกินกว ำร้อยละ 5 ของค ำธรรมเนยีมที ระบุไว้
ในโครงกำร ภำยในระยะเวลำหนึ งปีมิได้ เว้นแต ในกรณีที ได้รับมตโิดยเสียงขำ้งมำกของผู้ถือหน วยลงทุนซึ งคดิตำมจำนวนหน วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจำนวนหน วยลงทุนที จำหน ำยได้แล้วทั้งหมด 

** รวมภำษีมูลค ำเพิ ม ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรือภำษีอื นใด ตำมที ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม แต ไม รวมค ำนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และค ำธรรมเนียมต ำงๆ ที เกิดขึ้นจำกกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ 

*** ค ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที เรยีกเก็บจริง ซึ งแสดงเกินกว ำอัตรำที ระบุไว้ในโครงกำร เกิดจำกวิธกีำรคำนวณ ทั้งนี้ ในกำรเรียกเกบ็
จริงของค ำธรรมเนียมดังกล ำว บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บจริงไม เกนิอัตรำตำมที โครงกำรระบุไว้ 

 
 
 
 
 
 

 
ขอ้มลูอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม 

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

 

 
  
วธิกีารค านวณ PTR :ใชม้ลูค่าการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แตต่วัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 
เฉลีย่  
 

• ผลขำดทุนสูงสูดที เกดิขึ้นจรงิของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (Maximum drawdown)  คือ  -48.08% 
 
 
 
 
 
 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 1.04

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 

 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 91.90                             0.75%

เปน็ผู้ออก/สั่งจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่้ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 91.90                             0.75%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารทุน(PEQ)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

รายการการลงทุนและผลการดำเนินงาน 
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ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/สถาบนั

จัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละของ

 NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

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

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 446,900.00                   3.67%

BTS บริษทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ้ากัด (มหาชน) 515,145.00                   4.23%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 287,500.00                   2.36%

TISCO บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 231,400.00                   1.90%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ WHA บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 272,490.00                   2.24%

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ้ากัด (มหาชน) 260,202.60                   2.14%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 247,350.00                   2.03%

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ้ากัด (มหาชน) 507,500.00                   4.17%

EA บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 584,425.00                   4.80%

OR บริษทั ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 378,000.00                   3.11%

PTT บริษทั ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 462,150.00                   3.80%

PTTEP บริษทั ปตท. ส้ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) 177,750.00                   1.46%

RATCH บริษทั ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 574,000.00                   4.72%

TOP บริษทั ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 259,600.00                   2.13%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) 373,175.00                   3.07%

พาณิชย์ CPALL บริษทั ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) 413,100.00                   3.39%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ้ากัด (มหาชน) 465,975.00                   3.83%

M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 420,675.00                   3.46%

การแพทย์ BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ้ากัด (มหาชน) 416,160.00                   3.42%

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ้ากัด(มหาชน) 324,000.00                   2.66%

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ้ากัด (มหาชน) 478,016.00                   3.93%

BH บริษทั โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ จ้ากัด (มหาชน) 237,600.00                   1.95%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จ้ากัด(มหาชน) 481,800.00                   3.96%

EPG บริษทั อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 192,930.00                   1.58%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษทั ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 127,925.00                   1.05%

TIDLOR บริษทั เงินติดล้อ จ้ากัด (มหาชน) 34,400.00                     0.28%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) 185,350.00                   1.52%

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ้ากัด (มหาชน) 359,800.00                   2.96%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 131,456.00                   1.08%

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ้ากัด (มหาชน) 290,075.00                   2.38%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ้ากัด (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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TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้าที่สุด มีความสามารถในการช้าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส้าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะส้ันส าหรับประเทศไทย

F1(tha) 

F2(tha)

F3(tha) 

B(tha)

C(tha)

RD(tha):

D(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้

ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อ

การด้าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช้าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคง

สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

แสดงถึงการผิดนดัช้าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก้าลังจะเกิดขึ้น

ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก้าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ต่้าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศ

ไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่

สูงกว่า

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพ

เศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น
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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. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันส้าหรับการผิดนดัช้าระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจ้านวนเงินที่มีนยัส้าคัญใดๆ

4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปญัหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ้านวนเงินที่มีนยัส้าคัญใดๆซ่ึงมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(tha)' จะถูกก้าหนดใหส้้าหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงก้าลังอยู่ในภาวะผิดนดัช้าระหนี้

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้อย่างยิ่งที่จะเกิดการผิดนดัช้าระหนี้ ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้ในการผิดนดัช้าระหนี้บางอย่าง

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'C(tha)' แสดงถึงการผิดนดัช้าระหนี้ที่ก้าลังจะเกิดขึ้น

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

1. การผิดนดัช้าระหนี้ของหนี้บางช้ันหรือบางสกุลเงินเทา่นั้น

2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งหลังจากได้เกิดเหตุผิดนดัช้าระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ้านวน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศส้าหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะ

ใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ต่้าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตรา

สารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ที่ต่้ามากเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ที่ต่้าเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ปานกลางเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ที่สูงเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ที่สูงมากเม่ือ
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ผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (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
*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ   เดือน : แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช วงระยะเวลาดังกล าว ไม ได เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต อปี 
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คำเตือน/ขอแนะนํา  

▪ กำรพิจำรณำร ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็นกำรแสดงว ำ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ ประกันรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน วยลงทุนที เสนอขำยนั้น 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้นใจว ำผู้ขำยหน วยลงทุนเป็นบุคคลที ได้รับควำมเห็นชอบจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที อำจมีผลต อกำรตัดสินใจลงทุนเชนกำรท่ำธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้อง (Connected 

Person) ได้ที ส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผำนเครือข ำย internet ของส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช นเดียวกันกับที บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที ปองกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต อผู้ถือหน วยลงทุน  

▪ บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและประกำศ      
ต ำง ๆ ที สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก่ำหนดและจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดังกลำวให้บริษัทจัดกำรทรำบเพื อที บริษัท
จัดกำรจะสำมำรถก่ำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้  

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้จำกประกำศที ปิดไว้หน้ำ
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

▪ ในกรณีที ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนสวนข้อมูลโครงกำรได้ที บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
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