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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันท่ี  14  มีนาคม พ.ศ.  2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า มาครบรอบระยะเวลา         
6 เดือน เมื่อวันท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2565 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี          
31 มกราคม พ.ศ. 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทกุท่านเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้วยความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันน้ีบริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์                   0-2635-3033 หรือ 
www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
         

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 

 
          
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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รายละเอียดกองทุนเปิด ฟลิลิป ทองค า 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ: 
   

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเส่ียง  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนจะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว             
 
นโยบายการลงทนุ: 
 กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วน
โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold 
Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว 
เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 
  ส่วนที่ เห ลือจากการลงทุนในต่ างประเทศ กองทุนจะพิ จารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ในประเทศ  
ที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอ
การลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
  โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ/
หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า  (ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในอนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า อาจท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุน ไม่ผันแปรกับราคาทองค าในลักษณะเส้นตรง อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
  ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น และ
ประมาณ 15 วันก่อนเลิกโครงการ และ/หรือ ในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่
เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุน
ในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น กองทุนอาจต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุน
ในต่างประเทศถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทน
ของกองทุนต่างประเทศต่ ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิด
ร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการ
ลงทุนใกล้เคียงกันในอัตราส่วนเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะมีการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว  
 เนื่องจากในภาวะปกติ เงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกน าไปในกองทุนหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เลิกโครงการจัดการกองทุน ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) ไม่สามารถสรรหา และ/หรือ ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/

หรือ นโยบายการลงทุนของโครงการ 
 
ผู้จัดการกองทนุ: 
 1. นายนายติยะชัย ชอง กั๊วะ เอนิน์ 
 2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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ความเห็นของบริษัทจดัการเกีย่วกับการลงทนุของกองทุนเปดิ ฟิลลิป ทองค า 
 

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส าหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2565 
 

กองทุนเปิดฟิลลิปทองค าเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD SHARES ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่อาจจะท าการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นทองค า 
(Gold Futures) เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า ซึ่งกองทุนมีแนวทางการลงทุนที่จะท าการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR GOLD SHARES ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ราคาทองค าในตลาดโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เปล่ียนแปลงในช่วงราคา     1,700 – 
1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากโรคระบาด ในขณะท่ียังมีการคาดการณ์ถึงการปรับใช้นโยบายการเงินโดยธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อ
รับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ก าลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามกองทุนยังมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในทองค าระยะยาวผ่านความผันผวนของ
เศรษฐกิจและเป็นตัวเลือกในการกระจายความเส่ียงที่เหมาะสมในการลงทุน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 เท่ากับ 4,870,817.10 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.1675 บาท มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 14,013,406.13 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.3611 บาท ลดลง 0.1936 บาท หรือคิด
เป็นการลดลงประมาณร้อยละ 1.57 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 

 
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PGOLD Benchmark PGOLD (SD) Benchmark* (SD)

(บาท)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (29 ต.ค. 64)*** 12.2743 -0.87% 1.48% 9.32% 13.05%

6 เดอืน (30 ก.ค. 64)*** 12.3611 -1.57% -1.67% 10.10% 13.61%

1 ป ี(29 ม.ค. 64) 11.5233 5.56% -3.66% 10.98% 13.76%

3 ป ี(31 ม.ค. 62) 9.0829 10.23% 10.69% 13.36% 15.58%

5 ป ี(27 ม.ค. 60) 9.6081 4.89% 8.16% 11.60% 13.29%

10 ป ี(31 ม.ค. 55) 13.5148 -1.04% 0.29% 13.60% 14.70%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (30 ต.ค. 52) 9.9993 1.61% 4.55% 14.33% 15.69%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565)

Benchmark : LBMA Gold Price  นสกุลเงินดอลลาร์สหรั    ่งปรับด้วยอัตรา ลกเปลี่ยนค าสกุลเงินบาทโดย  ้ค ากลางอัตรา
 ลกเปลี่ยนเงินตราต างประเท  ระหว างราคาเสนอ   อ  BID)  ละราคาเสนอขาย  OFFER) ท่ีประกา โดย Bloomberg โดย  ้ข้อมูล
อัตรา ลกเปลี่ยนเงินตราต างประเท ล าสุด         น  หร อเวลา กล้เคียงท่ีสุดถดัจากเวลาท่ีก าหนดของวันค านว มูลค าทรั ย์สิน
สุท ิเป็นเก  ์ นการค านว 
    ผลตอบ ทนสะสม    ละ   เด อน    สดงถ งผลตอบ ทนท่ีเกิดข  นจาก  วงระยะเวลาดังกล าว  ม  ด้เป็นการ สดงเป็นผลตอบ ทน
ต อปี 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
  

 
 
 

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน อันดับเครดิต/ผูจ้ัดอันดับ มูลค่าตามราคาตลาด สัดส่วนต่อ NAV

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน ในประเทศ   

SAUOB ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) F1+ (Tha) / Fitch 73,801.59                        1.52%

หนว่ยลงทนุที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ

2840.HK SPDR GOLD SHARES 4,444,736.40                  91.25%

อ่ืนๆ  

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อ่ืน 352,279.11                      7.23%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,870,817.10             100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายละเอียดการลงทุน
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่ า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบระยะส้ัน 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 

บริษัทนายหน้า ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์(HK$) ร้อยละของค่านายหน้ารวม

PHILLIP SECURITIES (HK) LTD. 3,275.39 100.00

รวม 3,275.39 100.00

รายละเอียดเก่ียวกับค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย-์กองทุนเปดิฟิลลิป ทองค า

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที ่31 มกราคม 2565

 

 

รายละเอียดการกู้ยมืเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่31 มกราคม 2565 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่31 มกราคม 2565 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่31 มกราคม 2565 

-ไม่มีรายการ  -

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่31 มกราคม 2565 

-ไม่มีรายการ-

 
ข้อมูลการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที ่31 มกราคม 2565 

-ไม่มรีายการ-
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
  

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

สัดส่วนต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 73.80                              1.52%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                                  

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                                  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                                  

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 73.80                              1.52%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปทองค า(PGOLD)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

 
 

 
ข้อมูลอตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 

 

PTR =

PTR =

Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย์)

Average NAV

0.91  
 
วิธีกำรค ำนวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

(NAV) เฉลีย่  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
  

 7,852.05                              

คา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของมูลคา่
(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พันบาท) ทรัพย์สนิสทุธ ิ(ต่อป)ี 1/

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 42.36                                 0.5395                                 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1.27                                   0.0162                                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 2.54                                   0.0323                                 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 20.16                                 0.2567                                 

คา่ประกาศหนังสอืพิมพ์ (Announcement Expense) -                                    -                                       

คา่ธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) 1.61                                   0.0205                                 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 14.05                                 0.1789                                 

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ (Others) 1.20                                   0.0153                                 
รวมค่าใช้จา่ยทั้งหมด  2/ 69.14                                 0.8805                                 

หมายเหตุ

1/ รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจัดการกองทนุรวม

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

3/ คา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รียกเกบ็จริง ซึง่แสดงเกนิกว่าอัตราทีร่ะบไุว้ในโครงการ เกดิจากวิธกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรียกเกบ็จริงของคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจัดการจะเรียกเกบ็จริงไม่เกนิอัตราตามทีโ่ครงการระบไุว้

ค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 
 

 

 

 

 

รายงานการเปดิเผยข้อมูลการถ อหน วยลงทุนเกนิ 1  น 3 
ณ วันท่ี 31 มกราคม  2565 กองทุนรวมฟิลลิปทองค า มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบคุคลหน่ึง จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน  
74.94% โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดสว่นการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ 
https://www.phillipasset.co.th/our-fund 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 

2565 2564

สนิทรัพย์

เงินลงทนุตามมูลคา่ยุติธรรม 4,444,736.40 12,442,916.64        

เงินฝากธนาคาร 451,291.89             515,237.08             

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 52.33                      41.58                      

รวมสนิทรัพย์ 4,896,080.62          12,958,195.30        

หนี้สนิ

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 24,971.07               32,612.27               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7.85                        6.23                        

หนี้สนิอ่ืน 284.60                    714.83                    

รวมหนี้สนิ 25,263.52               33,333.33               

สนิทรัพย์สทุธิ 4,870,817.10          12,924,861.97        

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 4,003,119.59          11,217,146.33        

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 3,147,430.90          4,640,837.11          

ขาดทนุสะสมจากการด าเนินงาน (2,279,733.39) (2,933,121.47)

สนิทรัพย์สทุธิ 4,870,817.10          12,924,861.97        

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 12.1675                  11.5224                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 400,311.9588         1,121,714.63390    

บาท

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองค าแท่ง

ฮ่องกง

SPDR Gold Trust  * 800                      4,444,736.40      100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 4,444,736.40      100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,589,654.48 บาท) 4,444,736.40      100.00

* กองทนุ SPDR Gold Trust  เปน็กองทนุ อีทเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก

ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ มีนโยบายการลงทนุในทองค าแทง่

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
 

2565 2564

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดด้อกเบีย้ 531.10                    373.40                    

รวมรายได้ 531.10                    373.40                    

คา่ใชจ้่าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 42,356.49               72,839.38               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,270.70                 2,185.11                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,541.45                 4,370.42                 

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 20,164.21               20,164.21               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 16,773.78               1,328.18                 

รวมคา่ใชจ้่าย 83,106.63               100,887.30             

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (82,575.53) (100,513.90)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ

รายการขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 1,618,120.42          -                         

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ (1,856,334.91) (1,494,071.04)

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น (238,214.49) (1,494,071.04)

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ (320,790.02) (1,594,584.94)

หัก ภาษีเงินได้ (79.66) (55.99)

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัภาษีเงินได้ (320,869.68) (1,594,640.93)

บาท

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
  

 
 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

  
  

 
 
 

 
 
 

น าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

 นาคาร สาขา 
  

  ่อบัญ  ี ประเภท เลขทีบ่ัญ  ี

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

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

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

แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ส านักลุมพิน ี  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 889-1021-359 

 
 
 

 
 
 

สถำนท่ีติดต่อซื้อขำยหน่วยลงทุน 

กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค ำ 
รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2564  - 31 มกรำคม 2565 
 
  

 
 

 
 

รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0-2635-3123 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2627-3100 ต่อ 1388 

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  0-2638-5000, 0-2287-6000 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 0-2695-5847-9 

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)   0-2659-3370 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 ต่อ 8888 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8852 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-2815  
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั 0-2660-6677 
บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9801-2 
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากัด 0-2-026-5100 
บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2-022-1499 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 0-2-026-6222 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณชิย์ จ ากัด 02-949-1999 
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   0-2659-2815 
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 02-659-7000, 02-099-7000 
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 02-009-8888 

 

       ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกัด 

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 

www.phillipasset.co.th 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


