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ระดบัควำมเสี ยงของกองทนุ

รหสักองทนุ : PFIXRMF

PFIXRMF  
 
 
 
 
หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม (Q&A)  
วันที่ 31 มีนาคม 2565   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการ
เล้ียงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

∞ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞ ในกรณีที่กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําส่ังไว้ 

∞ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมี  
ข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

∞ ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน 

∞ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลามิฉะน้ันจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร  

 

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ 
Phillip Fixed Income Retirement Mutual Fund  
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ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)    กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพือ่การเลี้ยงชีพ    
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)   PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND 
ชื่อย่อ      PFIXRMF 
การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน    กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยงของกองทนุ   ระดับ 4 (ความเส่ียงปานกลางคอ่นข้างต่าํ) 
อายุโครงการ     ไม่กําหนดอายุโครงการ 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุน  19 กุมภาพันธ์ 2551 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ    20 มีนาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกองทุน 
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ประเภทโครงการ   กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  
 

ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 
 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชนท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  ( Investment Grade) ทั้ งในและ
ต่างประเทศ และ/หรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเป ล่ียน (Hedging) ตามหลักเกณ ฑ์ที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 จ านวนเงนิทุนโครงการ  500 ล้านบาท  
 
ดัชนีชี้วดั (Benchmark)  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) บริษัทจดัการขอสงวน 
สิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัดใหม่ที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของ 

กองทุน 
(2) ต้องคาํนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชีว้ัดมกีาร 

จัดทําโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(3) มีการกาํหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุน 

รวม 
(4) องค์ประกอบของตวัชีว้ัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้ 
(5) มีวิธกีารคาํนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมกีารเปิดเผยผลตอบแทน 

อย่างสม่าํเสมอ 
    ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจน 

ถึงวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัด คําอธิบายเกีย่วกับการเปล่ียนตวัชี้วดั และ 
เหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของ

กองทุน รวม  
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Q : กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 
 A : เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออมเงินส าหรับวัยเกษียณ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีคุณภาพ และยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ได้  

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

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
 A : บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวส าหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย

ก าหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 

 ผู้ลงทุนได้รับสิทธปิระโยชน์ด้านภาษี หากปฏิบัตติามเงื่อนไขของกรมสรรพากร 
 ผู้ลงทุนสามารถมีเงนิออมเป็นหลกัประกันแก่ตนเองและครอบครัวยามที่พ้นวัยท างาน 
 ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น 

 

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A : ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ที่กองทุนถืออยู่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมี
ราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้
ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

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

A : วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 มีนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน? 

A : 
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Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

 ผู้ลงทุนส่ังซื้อไม่น้อยกว่า 5,000 บาทสําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และ 2,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไป คํานวณเป็น
หน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน  ณ วันที่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุน 
เช่น หากผู้ลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ เท่ากับ 10,000 บาท ราคาขาย
หน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 หน่วย (10,000/10) 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
ทุกวันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน หรือตามช่องทางอื่นใดที่บริษทัจัดการกําหนด 

 ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี:่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากดั   
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0-2635-3033  โทรสาร 0-2635-3040 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทกุแห่ง 

 การช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ:  
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุน โดยชําระเป็นเงินโอน เชค็ หรือคําส่ังหักบญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกนั หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเขา้บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา 
  

ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี 

กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 

กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 
กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 
กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวัฒน์ สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 100-000-2287 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สํานักลุมพินี  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 889-1021-359 

 ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. โดยติดต่อได้
ที่บริษัทจัดการหรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการชําระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็คทางไปรษณีย์หรือนําฝากโดยนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีบัญชีเงินฝากอยู่นอกเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

ข้อก าหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 
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Q : บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคืนเมื่อใด? 

   การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน: 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  เกิดเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย  โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(2)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น 
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น อัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม  (1) หรือ (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย  ไม่รับซื้อคืน  หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน  หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี  
(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)  เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย 
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินของกองทุน 
เปดิได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอืน่ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้
ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ 
คําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 

A : 
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Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจ ากัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  กองทุนนี้ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ กรณี 

Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทนุของท่านได้อย่างไร ?  
 A  :  ท่านสามารถติดตามมูลคา่หน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
- ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A : บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ัน ๆ  

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?  
A :  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีการจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทํา
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 

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

 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

http://www.phillipasset.co.th/
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040 
 
รายชื่อกรรมการ 
นายลี เชย์ คิ - ออง กรรมการ 
นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
  
จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ และมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม  
 
กองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองคํา     PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ   PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ   PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว    P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน    PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น    PWIN 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย    PBOND 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ  PWINRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ P-CGREEN 
 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 เท่ากับ  4,273,726,508.92 บาท 
 
2  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
 A  : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2. น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์   Fund Manager 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
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3  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่อะไร? 
 A  : ผู้จัดการกองทุนมี  2  ท่าน ได้แก่ 
  

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

The University of British 
Columbia 

มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร และ
การลงทุน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์  ป.โท การลงทนุ 
CASS Business School 
 ป.ตรี การเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนส่วนบคุคล          
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
 นักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.กสิกรไทย 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
 ผู้จัดการกองทุน บลจ.วี 

ผู้จัดการกองทุน 

 
4. ใครเป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ของ 
กองทุนรวมนี้? 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2635-1755 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์  0-2658-8888 ต่อ 8942 ถงึ 44 
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จํากดั   โทรศัพท์  0-2627-3100 ต่อ 1388 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน)    โทรศัพท ์ 0-2217-8852 
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท ์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)    โทรศัพท์  0-2305-9000  
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์  0-2659-2815 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จาํกัด    โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)   โทรศัพท์  0-2205-7000 ต่อ 8888 
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2862-9999 
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)    โทรศัพท ์0-2659-3370 
-ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)    โทรศัพท ์0-2663-9682 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จาํกดั โทรศัพท์ 0-2861-5508 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จํากดั  โทรศัพท์ 0-2660-6677 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จํากดั โทรศัพท์ 0-2266-6697 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จาํกดั  โทรศัพท์ 0-2238-3988 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จํากดั (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2117-7878 

A : 
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- บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ 0-2022-5800 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จํากัด  โทรศัพท์ 0-2-026-5100 
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด   โทรศัพท์ 0-2-022-1499 
 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
 ชื่อ  :   ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 ที่อยู่  :   เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์ 0-2724-5296 

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

A : ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึง  
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
1) ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อ ให้มั่นใจในคุณภาพของตรา
สารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัท
จัดการจะคัดเลือกตราสารท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
2) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขาย      
ตราสารหนี้ได้ตามจํานวนและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากผู้ลงทุนต้องการจะซื้อหรือขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้อง
ยอมเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรายอื่นให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ํากว่าที่คาดไว้ แต่สําหรับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการถือตราสารหนี้ไปจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนคืน จะไม่มีความเส่ียงประเภทน้ี  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ จะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของ    ตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเส่ียงที่กําหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา
ตราสารหนี้ที่เปล่ียนมือได้ อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่ผู้ลงทุนถือ อยู่
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะ
ได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง 
กองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยิ่งยาวการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคา
พันธบัตรมากขึ้น   
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

http://www.phillipasset.co.th/
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น  
แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
 
ของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและ
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ 
ทั้งนี้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงจากความ      ผันผวน ของ
ราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณา
กระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขึ้นลงของอัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน และค่าเงินบาท ซึ่งการเคล่ือนไหวขึ้นลงของ
ค่าเงินดังกล่าว อาจจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน โดยพิจารณาถึง
สถานการณ์ และความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในส่วนน้ี 
 
5) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผัน
ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตาม
ราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทําให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจํา สม่ําเสมอ และตีมูลค่าตลาดของ
สัญญาทุกวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคํานวณ
อัตราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้  ยังมีความเส่ียงที่
เรียกว่า Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาที่
แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเส่ียง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านน้ีลงจากการที่ผู้จัดการ
กองทุนย่อมคํานวณสัดส่วนในการป้องกันความเส่ียงเมื่อภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลง เพื่อให้ได้สัดส่วนในการป้องกันความเส่ียง
ที่เหมาะสมสําหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นหาก
ตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่าํกว่า 2 อันดับแรก
  

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ / ต่างประเทศ ไม่เกิน 10% / ไม่เกิน 15% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%1 

5 
 
 
 

ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณชิยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกาํหนดชาํระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบคุคล
ดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 
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5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี้ > 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีม ีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดงักล่าว
ต้องเป็นบคุคลดังนี้  
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  
6.3 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.3.1 reverse repo  
6.3.2 OTC derivatives 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน
ใน benchmark + 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 
1, 2  หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale  
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา   
แล้วแต่กรณี 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน   
2.  Derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการเขา้เป็น

คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกลา่ว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน
ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่นิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของ นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก 
ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการดาํเนินงาน
ของกองทุน และทรัพย์สินท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่
อายุกองทุนคงเหลือ<6 เดือน ทั้งนี้ 
เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการ 
>1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมีสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้

รวมกันไมเ่กิน 25% 
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เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
2.4.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

3 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 ตราสารดงันี้ (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อทีต่ัวตราสารและผู้ออก
ตราสารท่ีต่าํกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)   

รวมกันไมเ่กิน 15% 
 

7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :   
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกีย่วกับ 
product limit 
 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี้

ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงนิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมี
หน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและ
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดดว้ยก้ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็น
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ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2ใหใ้ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนั้นเปน็
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรา
สารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารท่ี
ออกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดับต่าํกว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเ่กิน  1ใน 3 ของมูลคา่
การออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กับกรณี
เป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเครดติฟองซเิอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และ
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สหกรณ ์
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1-9) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย 
CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับการลงทุน
ดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมี
อายุไม่เกิน 2 ปี 
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุ
ในวงกวา้ง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ.เดยีวกนั
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาํเนินการ 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
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2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี [3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [1 ปีที่ผ่านมา] 

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ [% NAV] [% NAV] [% NAV] [% NAV] 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.856 0.2680 0.2669 0.2675 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.107 

0.0322**** 0.0320 **** 0.0321 **** 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.107 0.0643 0.0641 0.0642 
 ค่าใช้จ่ายอื่น  

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
- ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ตามทีจ่่ายจริง  
0.3425 

- 
- 

 
0.3713  

- 
0.0021 

 
0.3724 

- 
- 

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  (Commission) ตามทีจ่่ายจริง - - - 
2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้     

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามทีจ่่ายจริง 0.0199 0.0227 0.0322 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จริงทั้งหมด*** 2.4075** 0.7269** 0.7591** 0.7684** 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน อัตราตาม

โครงการ 
[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[1 ปีที่ผ่านมา] 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee] ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย [Switching Fee] ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท 
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบ

หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด 

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุน คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่
ขายคืนหนว่ยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กําหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กําหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กําหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กําหนด 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 
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หมายเหตุ  
  *  มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ค่าธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยของกองทุนเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

**   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
*** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
**** ทั้งนี้ คา่ธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศแล้ว 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

 
วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
เฉลีย่  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการลงทุนและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 10,524.11 81.55%

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 263.91 2.05%

เปน็ผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รองรับ/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) - -

  - อันดับความนา่เช่ือถือ A - -

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับต่้ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ - -

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 10,788.02 83.60%

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

กองทนุเปดิฟิลลิปตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

รายงานการลงทนุในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 
 
 
 

อัตราดอกเบีย้ 

(% ต่อป)ี

อันดับเครดิต วันครบก าหนด มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วแลกเงิน   

UOBT ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ้ากัด (มหาชน) AAA(tha)/FITCH เผื่อเรียก 263,910.63                         2.05%

พันธบตัร 

CB22407A ธนาคารแหง่ประเทศไทย 0.46 7 เม.ย. 65 2,999,775.63                      23.24%

CB22505A ธนาคารแหง่ประเทศไทย 0.45 5 พ.ค. 65 999,581.00                         7.75%

LB25DA กระทรวงการคลัง 1.33 12 ธ.ค. 68 4,409,055.44                      34.17%

LB28DA กระทรวงการคลัง 2.08 17 ธ.ค. 71 2,115,695.84                      16.39%

อ่ืนๆ  

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อ่ืน 2,117,105.90                      16.40%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,905,124.44              100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน
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ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

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

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก้าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ต่้าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้น 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด้าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช้าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช้าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก้าลังจะเกิดขึ้น  
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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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ผลการด าเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PFIXRMF ดัชนีมาตรฐาน* PFIXRMF ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 ธ.ค. 64)*** 11.6091 -0.88% -3.88% 1.20% 2.84%

6 เดอืน (30 ก.ย. 64)*** 11.683 -1.40% -4.80% 1.17% 2.48%

1 ป ี(31 มี.ค. 64) 11.7103 -1.63% -2.77% 0.84% 2.44%

3 ป ี(29 มี.ค. 62) 11.6346 -0.33% 2.37% 0.54% 3.59%

5 ป ี(31 มี.ค. 60) 11.4884 0.05% 2.85% 0.43% 2.95%

10 ป ี(30 มี.ค. 55) 10.2818 1.14% 3.81% 0.66% 2.71%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (20 มี.ค. 51) 10.0000 1.01% 4.05% 2.53% 3.07%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

* ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) 
*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ   เดือน   แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

. 
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คําเตือน/ข้อแนะนํา  

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

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ มีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะโดยมีการกระจาย
การลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internetของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ      
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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