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ระดับความเสี ยงของกองทุน

รหัสกองทุน : PGOLD

 

PGOLD 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได้ 

∞ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞ ในกรณีท่ีกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าส่ังไว้  

∞ เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์  
ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

∞ โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ใน
อนาคต กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท า
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

∞ โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า ท้ังนี้ ในอนาคต กองทุนอาจใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง หรือ
อาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้ในช่วงดังกล่าว ไม่ได้ผันแปรกับราคาทองค าในลักษณะเส้นตรง 

∞ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้ 

∞ ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเ้ป็นข้อมูลเพื่อใชอ้้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะน าการลงทุนให้เข้าใจ
ก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 
 

 

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า 
Phillip Gold Fund  (PGOLD) 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 

โทรศัพท์ 0-2635-3033 แฟ็กซ์ 0-2635-3040 
pamc.mkt@phillip.co.th 



  

 
 
 
 

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)    กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า 
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)   Phillip Gold Fund (PGOLD)  
ชื่อย่อ      PGOLD  
การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน    กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยงของกองทนุ   ระดับ 8 (ความเส่ียงสูงมาก)  
อายุโครงการ     ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุน  24 กันยายน 2552 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ    30 ตุลาคม 2552 

 
  
 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : ทองค า 
รูปแบบกองทุนรวมทองค า : กองทุนรวมทองค าแบบทัว่ไป 
 
ประเภทกองทนุตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )  
ชื่อกองทุนหลัก : กองทุน SPDR Gold Trust 
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG) 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุ 
 กองทุนเปิดฟิลลิปทองค า (PGOLD)  กองทุนมีนโยบายทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึง่
กองทุนดงักล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเปล่ียนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกง
ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 
ส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ีในประเทศที่มีอายุตราสารหรือ
สัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงนิ ต่ ากวา่ 1 ปี โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า ผ่านศูนยซ์ื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ท้ังนี้ อนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดย

รายละเอียดกองทุน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 
 



  

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิม่ขึน้ โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของ
ราคาทองค า อาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนในชว่งดังกลา่ว ไมผั่นแปรกับราคาทองค าในลักษณะเส้นตรง อยา่งไรก็ดี กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) 
 

 สาระส าคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ   
  ชื่อกองทุน  : SPDR Gold Trust 

                  ประเภท               : กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร ์  

             นโยบายการลงทุน            : มีนโยบายการลงทุนที่มุง่ลงทุนในทองค าแทง่ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคยีงกับผลตอบแทนของราคาทองค าหักคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยในการ
จัดการท้ังหมดของกองทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : The Bank of New York 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : HSBC Bank USA, N.A. 
Marketing Agent : State Street Global Market LLC 
Sponsor  : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่ง    
         เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) : 
1. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.02 

(ไม่ต่ ากวา่ 500,000 เหรียญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) 
2. ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.10 
3. ค่าธรรมเนียม Marketing Agent 0.15 
4. ค่าธรรมเนียม Sponsor 0.15 
5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 
หมายเหตุ: *กองทุนจะก าหนดค่าบริหารจัดการไว้ที่ร้อยละ 0.40 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปี (วันเริ่มจัดตั้งกองทุน 12 พฤศจิกายน 2547) 
หรือจนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ Marketing Agent หากในเดือนใดค่าบริหารจัดการของกองทุนสูงกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี Sponsor 
และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเพื่อท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับร้อยละ 0.40 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทุนมีโอกาสที่จะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีก็ได้ ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใดๆ จนท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทั้งหมดได้ไม่
เกินร้อยละ 0.30 ต่อป ี
 
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : ดัชนีทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price) 
สัดส่วน : 100 % 
หมายเหตุ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองค า LBMA Gold Price ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณโดยใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ (BID) และราคา



  

เสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลา
ใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่ก าหนดของวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 
ในกรณีที่ THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION ไม่ได้ประกาศราคาทองค าดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าราคาทองค านั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ราคาทองค าที่
ประกาศโดยองค์กรหรือหน่วยงานใดแทนก็ได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่กรณีที่กองทุนรวมหลัก (master fund) มีการเปล่ียนตัวชี้วัดใหม่ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนตัวชี้วัดเท่าที่กองทุนรวมหลักนั้นเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ 
 
 
 
 
 

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 
 A : เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเส่ียง และสามารถยอมรับความเส่ียงได้ในระดับสูง 
 
Q : กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 

A : จ านวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท 
 

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
 A : เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเส่ียง  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนจะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว   

 
Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 

A : ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุน       
ต่างประเทศ กับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A :  ราคาทองค าและความผันผวนของราคาทองค า 
    ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
    ความผันผวนจากมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ? 
 A : ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น 
 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน? 



  

Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 
A : วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 กรกฎาคม 
 

 
 
 
Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

 ผู้ลงทุนส่ังซื้อไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และส าหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไป ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้
โดยน าจ านวนเงินที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ท ารายการซื้อหน่ วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น หากผู้ลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า เท่ากับ 10,000 
บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากบั 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 10,000/10+ค่าธรรมเนียม
การซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)    
 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
 ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

หรือตามช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด 
 

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

 การช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: ผู้ส่ังซื้อต้องช าระเป็นเงินสดค าส่ังหักบัญชธีนาคาร เชค็ หรือดราฟต์สั่งจ่ายในนาม 
 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท เลขทีบ่ัญช ี
กสิกรไทย  จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  602-1-00015-7  
กรุงเทพ  จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  054-3-01709-9  
ไทยพาณิชย ์ สีลม  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  065-3-02755-8  
กรุงไทย  สีลม  บลจ.ฟิลลิป  กระแสรายวัน  022-6-05303-2  
กรุงศรีอยุธยา  บางรัก  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  007-0-09660-1  
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน์ สีลม บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  118-1-07789-0 
เกียรตินาคินภัทร สานักงานใหญ ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน  กระแสรายวัน  100-0-00228-7 

 

 ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ 
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 12.00 น. และบริษัทจัดการจะด าเนินการช าระ
เงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน

ข้อก าหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 

 



  

การปฏิเสธค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    หน่วยลงทุนได้รับหลัง
ระยะเวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

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

   การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน: 
 บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  เกิดเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(2)  มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น 
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3)  มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม  (1) หรือ (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับค าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปน้ี  
(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ าย 
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
เปดิได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วัน
ท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ 
ค าส่ังซื้อหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที่บริษทัจัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

 A : 

 



  

 
Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  

A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
 

Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจ ากัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมช าระค่าโอน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องด าเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
2. ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ 
3. บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับค าขอโอนให้กับผู้ถือ 
หน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน  
4. บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดท าหนังสือรับรองสิทธิใน 
หน่วยลงทุนและน าส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีท่ีการบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ้นลง 
 
ข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: ไม่มี 
 

Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?  
 A  :  ท่านสามารถติดตามมูลคา่หน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

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

 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A : บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ัน ๆ  
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?  
A : สิทธิในการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพือ่ท า
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวขอ้ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวธิีการแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธกีาร
จัดการ” 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

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


  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตาม
จ านวนทีถ่ืออยู ่
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  
A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th 
 

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

 
 
 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการ และกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
 A : กรรมการของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5  ท่าน 
  1. นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
  2. นายลี เชย์ คิ – ออง กรรมการ 
  3. นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
  4. นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
  5. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
 กรรมการอิสระ : ไม่มี 
 
 กองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองค า     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 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  เท่ากับ 4,010.31 ล้านบาท 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุน ? 

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


  

Q  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
 A  : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2.  นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ   Fund Manager 
   3. น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์   Fund Manager 
 

Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่อะไร? 
 A  : ผู้จัดการกองทุนมี  3  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 

นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ  Master of Business 
Administration  
The University of Southern 
California 
 

มากกว่า 20 ปี ด้านการเงิน และการลงทุน  
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์งบ
การเงิน และการลงทุนตลาดทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ 

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 

  
Q  : ใครเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ของ 

กองทุนรวมนี้? 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779     
    หรือ 0-2635-1755 
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 
- บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ 0-2305-9000 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากัด     โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ 0-2659-3370 
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ 0-2217-8852 
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  

A : 

 



  

- บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั โทรศัพท์ 0-2861-5508 
- บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั  โทรศัพท์  0-2660-6677 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จ ากดั โทรศัพท์ 0-2266-6697 
 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
 ชื่อ  :   บริษัท ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

  ที่อยู่  :   เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 
 ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะท า       
 หน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 
 
     
Q  : ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ี่ใด?  

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

 
 
 
ความเสี่ยงหลักจากการลงทุน 
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในทองค าแท่งเพียงกองทุนเดียว จึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงต่างๆ อาทิเช่น  
 

1.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค า (Price risk) ได้แก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ทองค าในตลาดโลก ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคาทองค าในตลาดโลก ดังนั้น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนลดลงได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองค ามีความเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลงจากการลงทุนในตราสารทุน
หรือตราสารหนี้ ดังนั้นการลงทุนในทองค าเป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุนในสภาวะที่คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารทุนหรือตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นทองค า 
ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองค า ซึ่งอาจท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ไม่ได้ผันแปรกับราคาทองค าในลักษณะเส้นตรง 

 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

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


  

2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนต่างประเทศ (NAV/unit) คือ ราคาตลาด (Market Price) ของกองทุนต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อาจ
สูงหรือต่ ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ 
เปล่ียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที่ราคาของ ETF เปล่ียนแปลงไปตามอุป
สงค์อุปทานของตลาดในขณะนั้น ดังนั้น กองทุนจึงมีโอกาสที่จะซื้อหรือขาย ETF ในราคาที่สูงหรือต่ ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ 

 

3. ความเสี่ยงจากการสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเส่ียงจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม การที่กองทุน SPDR Gold Trust เป็น
กองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ จึงท าให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ 

 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า มีนโยบายที่
เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน
บาท ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดหา และ/หรือ เลือกสรรวิธีการป้องกัน
ความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อลดความผันผวน และ
เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก  

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมี
การขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมี
ความผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน ซึ่งบริษัทจัดการจัดให้มีระบบท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง โดยใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบ Value-at-risk มาใช้ในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

 

6. ความเสี่ยงทางด้านเดรดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความเส่ียง
ด้านเครดิตของบริษัทท่ีเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 

7. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเส่ียงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนน าเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียง
ที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ความเส่ียงเกี่ยวกับภาษี ความเส่ียง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนและการควบคุมอัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น บริษัทจัดการจะศึกษาและประเมินปัจจัยเส่ียง รวมทั้ง
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และการเงิน ของประเทศที่จะลงทุน อย่างระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อจ ากดัต่างๆเพิ่มเติม เพื่อมิให้เปน็
อุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุน 

 
 
 
 



  

 
 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10%  
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วเป็นบคุคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
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 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้> 397 วัน นับแต่วนัท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารท่ี
ลงทุนใน benchmark + 5% 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 



  

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
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 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็น
บุคคลดังนี้  
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี  
ลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.1 – 6.1.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.2.1  reverse repo  
6.2.2  OTC derivatives 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 
 

1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale  
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการเขา้เป็น

คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกลา่ว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange 
 



  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน

ต่างประเทศของ นิติบุคคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณชิย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุน
ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 
เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน ไม่เกิน 25% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 derivatives ดังนี ้

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
 
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกับ 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่

รวมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของ
ผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มหีน้ีสินทางการเงินตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2 ใหใ้ช้อตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตรา
สารดังกลา่วเป็นรายครั้ง เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 



  

(อัตราสว่นตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดงันี้ 
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซเิอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1) -
9) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรอื
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกวา้ง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ.เดยีวกนัเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงนิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุน* อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี [3 ปีที่ผ่าน

มา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี[2 ปีที่ผ่าน

มา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี[1 ปีที่ผ่าน

มา] 
1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได ้

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

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050 1.0701 1.0712 1.0688 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0428 0.0321 0.0322 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.0749 0.0642 0.0643 0.0641 
 ค่าใช้จา่ยอื่น  

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

- ค่าประกาศมูลคา่หน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ค่าใช้จา่ยในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

(Commission) 

ไม่เกิน 2.0223 
 

 
0.3460 
0.0000 
0.0091 
0.0000 

 
0.3307 
0.0000 
0.0066 
0.0040 

 
0.2989 
0.0000 
0.0007 
0.0000 

 ค่าใช้จา่ยอื่น [เช่น การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย] 

ไม่เกิน 0.5350 0.0000 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ไม่ได้ 

    

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามทีจ่่ายจริง 0.0142 0.0166 0.0159 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จริง
ทั้งหมด*** 

3.7450** 1.5357** 1.5216** 1.4805** 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหนว่ย
ลงทนุ 

อัตราตาม
โครงการ 
[% Unit 
Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit 
Value]  

[3 ปีที่ผ่าน
มา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit 

Value] [2 ปีที่
ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit 

Value] [1 ปีที่
ผ่านมา] 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] ไม่เกิน 1.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee] ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย [Switching Fee] ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราที่

นายทะเบยีน
ก าหนด 

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน
ก าหนด 

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน
ก าหนด 

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน
ก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 



  

ก าหนด ก าหนด ก าหนด ก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการโอน
เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่
ธนาคาร
พาณิชย์
ก าหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคาร
พาณิชย์
ก าหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคาร
พาณิชย์
ก าหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคาร
พาณิชย์
ก าหนด 

หมายเหตุ  
  *  มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ค่าธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลาหน่ึงปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

**   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
*** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 

- N/A - 
 

 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่่ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
 
หมายเหตุ : ไม่มีการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบระยะเวลาตั้งแตวั่นที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 



  

 
   
 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -                             

(ข) ตราสารที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 373.51 2.67%

เปน็ผู้ออก/สั งจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้่าประกัน

(ค) ตราสารที มีอันดับความนา่เชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับความนา่เชื อถือ A -                                     -                             

(ง) ตราสารที มีอันดับความนา่เชื อถืออยู่อันดับต ่ากว่าอันดับที สามารถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื อถือ

รวม 373.51 2.67%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที บริษทัจัดการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิ ฟิลลิป ทองค า (PGOLD)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564

 
 
 

อันดับเครดิต / สถาบนั

จัดอันดับเครดิต มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินในประเทศ

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน   

UOBT ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ่ากัด (มหาชน) AAA(tha)/FITCH 373,508.00                                2.67%

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินต่างประเทศ

หนว่ยลงทนุ

2840.HK SPDR GOLD TRUST (HK) - 13,513,832.64                          96.44%

อื นๆ  

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื น 126,065.49                                0.90%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14,013,406.13                   100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันที  31 กรกฎาคม 2564

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการลงทุนและผลการด าเนินงาน 



  

 
ผลการด าเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PGOLD Benchmark PGOLD (SD) Benchmark (SD)

(บาท)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 เม.ย. 64)*** 11.4216 8.23% 3.29% 11.19% 13.09%

6 เดอืน (29 ม.ค. 64)*** 11.5233 7.27% -2.04% 11.83% 13.95%

1 ปี (31 ก.ค. 63) 12.9564 -4.61% -7.10% 13.88% 16.60%

3 ปี (31 ก.ค. 61) 9.0419 10.99% 14.35% 13.06% 14.98%

5 ปี (29 ก.ค. 59) 10.7561 2.82% 6.34% 11.72% 13.23%

10 ปี (29 ก.ค. 54) 12.3088 0.04% 1.24% 14.47% 15.74%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (30 ต.ค. 52) 9.9993 1.82% 4.90% 14.48% 15.77%

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2564)

Benchmark : LBMA Gold Price ในสกุลเงินดอลลาร์สหรั  ซึ่งปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนค่าสกุลเงินบาทโดยใช้ค่ากลางอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างราคาเสนอซือ้ (BID) และราคาเสนอขาย (OFFER) ท่ีประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมูล
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลาใกล้เคียงท่ีสุดถดัจากเวลาท่ีก าหนดของวันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเป็นเกณ ์ในการค านวณ
*** ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทน
ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
ผลการด าเนินงานกองทุนหลกั  
PERFORMANCE* 

 
 
*ข้อมูล FACTSHEET ณ วันท่ี 31กรกฎาคม 2564 ท่ีมา : https://www.ssga.com/hk/en/institutional/etfs/funds/spdr-gold-shares-2840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
ค าเตือน/ข้อแนะน า  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.     

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ 
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถก ากับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด ฟิลลิป 
ทองค า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน  หรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า มีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลได้ที่  www.phillipasset.co.th 

 
 
 

 

รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2564 
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