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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 

 สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันที่  5 มกราคม พ.ศ.  2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปดิฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปดิฟิลลิปผสมเพือ่การเลี้ยงชีพ มาครบรอบปี
บัญชี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบปีบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซ่ึงถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือ www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
         

       บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 

รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
 เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวส าหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่
มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุน
จะได้รับจากดอกเบี้ยหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 
นโยบายการลงทุน: 
 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

 

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจดัการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุน
จะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคง
ของผู้ออกตราสารเป็นหลัก 

และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
  

ผู้จัดการกองทุน: 

 1. นายนายติยะชัย ชอง ก๊ัวะ เอินน์ 
 2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 
กองทุนเปิดฟลิลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ส าหรับรอบระยะปบีัญชี  ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนภายในประเทศและทรัพย์สินอื่นๆด้วยการลงทุนแบบ
ผสม ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะและ
กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ  

 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับตัวขึ้นโดยมีความผันผวนค่อนข้างสูงจาก

สถานการณ์โรคระบาดภายในประเทศและทั่วโลกที่กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและความคาดหวังในการเปิดประเทศเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซ่ึงเหตุการณ์ส าคัญในช่วงรอบปีบัญชีคือความคาดหวั งในการน าเข้าวัคซีน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการติดโรคระบาดและท าให้สถานการณ์การระบาดภายในประเทศดีขึ้น ดังนั้นเมื่อสถานการณ์การ
ระบาดดีขึ้น เราจึงได้มีการเพิ่มสัดส่วนหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการลด
สัดส่วนหุ้นที่มีพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ โดยเรายังคงเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และค านึงถึงผลตอบแทนต่อ
ความเส่ียงในการลงทุนของเรา นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในทองค าซ่ึงมองว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การกระจายความเสี่ยงของกองทุน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงยงัคงลงทุนในทองค าผ่านกองทุน ETF  
 
 ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 52,117,995.49 บาท มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เท่ากับ 25.8048 บาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 41,411,595.09 บาท มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 19.265 บาท เพิ่มขึ้น 6.5398 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.95 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน* PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 ก.ค. 64)** 24.3269 6.08% 2.58% 7.88% 5.19%

6 เดอืน (30 เม.ย. 64)** 24.6058 4.87% 2.06% 8.68% 5.81%

1 ป ี(30 ต.ค. 63) 19.2659 34.05% 16.72% 13.06% 7.91%

3 ป ี(31 ต.ค. 61) 28.4462 -3.20% 4.08% 17.26% 9.84%

5 ป ี(31 ต.ค. 59) 25.9188 -0.09% 4.31% 14.58% 8.20%

10 ป ี(31 ต.ค. 54) 14.9659 5.60% 6.71% 14.25% 8.06%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (11 พ.ย. 51) 10.0000 7.58% 9.72% 14.33% 8.97%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 Benchmark: 50% of ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) and 50% of SET TRI Index
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 476,248                         0.91%

หุ้นสามัญ

เงินทนุและหลักทรัพย์ SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 512,000.00                   0.98%

TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 824,850.00                   1.58%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 1,323,000.00                2.54%

DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 776,475.00                   1.49%

INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 654,675.00                   1.25%

TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 651,630.00                   1.25%

การแพทย์ BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากัด (มหาชน) 809,970.00                   1.55%

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2,154,950.00                4.13%

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 873,620.00                   1.67%

BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 1,556,850.00                2.98%

ขนส่งและโลจิสติกส์ AOT บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 1,864,050.00                3.57%

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,904,400.00                3.65%

BTS บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 1,001,795.00                1.92%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 1,374,600.00                2.63%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,176,000.00                2.25%

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 2,030,400.00                3.89%

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1,323,000.00                2.54%

TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,107,000.00                2.12%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 1,529,150.00                2.93%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 1,436,975.00                2.75%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,023,000.00                1.96%

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 1,053,150.00                2.02%

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 1,532,700.00                2.94%

OR บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 1,339,250.00                2.57%

PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,729,000.00                3.31%

PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 705,000.00                   1.35%

TOP บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 947,750.00                   1.82%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 1,111,191.90                2.13%

CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 2,239,650.00                4.29%

WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,156,298.00                2.22%

พาณิชย์ CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,676,800.00                3.21%

CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,323,975.00                2.54%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 2,133,000.00                4.09%

EPG บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 759,240.00                   1.46%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 754,975.00                   1.45%

TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 986,480.00                   1.89%

0.00%

หลักทรัพยต์่างประเทศ 0.00%

กองทุนอีทีเอฟ ทองค า 2840.HK SPDR GOLD TRUST 3,346,363.80                6.41%

อ่ืนๆ

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 2,988,129.71                5.73%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 52,167,591.79         100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 25.8048                  บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
ค าอธบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

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 เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสาร

หนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้

ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ัน

เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบใน

ระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพ

เศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้า

(บาท)

 ค่านายหน้า

(%)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 31,424.89      17.52%

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 32,061.71      17.88%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 718.43            0.40%

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินจ ากัด (มหาชน) 40,572.55      22.62%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 31,452.52      17.54%

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 19,324.25      10.77%

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 23,802.00      13.27%

รวม 179,356.35  100.00%

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์   กองทนุเปดิฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 

 

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

-ไม่มีรายการ  - 

 

ขอ้มูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

-ไม่มีรายการ - 

 

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

-ไม่มีรายการ  - 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

-ไม่มีรายการ  - 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ล าดับที ่ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
  

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบ้รกิารบุคคลอืน่ 
(Soft Commission) 

 
บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
บจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)                                  
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต                                              
บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน 
ธนาคารกสิกรไทย                                                   
ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (ไทย) 
ธนาคารทิสโก้ 
ธนาคารออมสิน 

 
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
Indicative Yield 
 

 
 
 
 
เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 476.25                           0.01%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 476.25                           0.01%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ (PMIXRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564

 
 

 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.94  
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 

 50,297.49                   

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พนับาท) ทรพัย์สนิสุทธ ิ(ต่อปี) 1/

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 807.01                      1.6045                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ในประเทศ (Trustee Fee) 16.14                        0.0321                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 32.28                        0.0642                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 40.00                        0.0795                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 0.10                         0.0002                        

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 191.91                      0.3815                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 8.14                         0.0162                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 903.67                             1.7967                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

 ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดกองทนุเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

13 

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4, 5 48,653,617.40        35,820,399.80        

เงินฝากธนาคาร 3,574,427.29          4,310,912.31          

ลกูหนี้

จากดอกเบีย้ 2,385.93                 3,556.53                 

จากการขายเงินลงทนุ -                         1,644,722.75          

รวมสนิทรัพย์ 52,230,430.62        41,779,591.39        

หนี้สนิ 6

เจ้าหนี้จากการซือ้เงินลงทนุ -                         265,166.24             

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 113,172.27             99,192.64               

หนี้สนิอ่ืน 4,319.68                 3,637.42                 

รวมหนี้สนิ 117,491.95             367,996.30             

สนิทรัพย์สทุธิ 52,112,938.67        41,411,595.09        

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 20,197,005.87        21,495,771.43        

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 18,134,057.79        20,045,843.92        

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 13,781,875.01 (130,020.26)

สนิทรัพย์สทุธิ 52,112,938.67        41,411,595.09        

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 25.8023                  19.2650                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 2,019,700.5863      2,149,577.1429      

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ
(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

อาหารและเครื่องด่ืม 1,741,455.00            3.58                   

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 29,900               754,975.00               1.55                   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 47,200               986,480.00               2.03                   

ธนาคาร 5,636,400.00            11.59                 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,600                 1,176,000.00            2.42                   

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 14,400               2,030,400.00            4.17                   

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 10,500               1,323,000.00            2.72                   

บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,000               1,107,000.00            2.28                   

เงินทุนและหลักทรัพย์ 1,336,850.00            2.75                   

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,000                 512,000.00               1.05                   

บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 23,400               824,850.00               1.70                   

วัสดุก่อสร้าง 2,892,240.00            5.94                   

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 68,400               759,240.00               1.56                   

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 5,400                 2,133,000.00            4.38                   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,457,543.60            9.16                   

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 52,039               1,061,595.60            2.18                   

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 37,800               2,239,650.00            4.60                   

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 342,100             1,156,298.00            2.38                   

พลังงานและสาธารณูปโภค 8,329,850.00            17.11                 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 37,200               1,023,000.00            2.10                   

บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 23,400               1,532,700.00            3.15                   

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 5,900                 1,053,150.00            2.16                   

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 48,700               1,339,250.00            2.75                   

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 45,500               1,729,000.00            3.55                   

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 6,000                 705,000.00               1.45                   

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 17,000               947,750.00               1.95                   

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
บรรจภัุณฑ์ 1,529,150.00            3.14                   

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 23,800               1,529,150.00            3.14                   

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 1,436,975.00            2.95                   

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 22,900               1,436,975.00            2.95                   

พาณิชย์ 3,000,775.00            6.17                   

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 26,200               1,676,800.00            3.45                   

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 38,100               1,323,975.00            2.72                   

การแพทย์ 5,395,390.00            11.09                 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 39,900               809,970.00               1.66                   

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 91,700               2,154,950.00            4.43                   

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 10,700               1,556,850.00            3.20                   

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 229,900             873,620.00               1.80                   

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,374,600.00            2.83                   

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 15,800               1,374,600.00            2.83                   

ขนส่งและโลจสิติกส์ 4,770,245.00            9.80                   

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 28,900               1,864,050.00            3.83                   

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 211,600             1,904,400.00            3.91                   

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 104,900             1,001,795.00            2.06                   

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,405,780.00            7.01                   

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 7,000                 1,323,000.00            2.72                   

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 20,300               776,475.00               1.60                   

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 8,700                 654,675.00               1.35                   

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 160,500             651,630.00               1.34                   

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 45,307,253.60          93.12                  
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
พาณิชย์ 4,723,400.00            10.33

บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 37,400               1,823,250.00            3.99

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 20,300               1,583,400.00            3.46

บริษัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน) 45,800               1,316,750.00            2.88

การแพทย์ 6,638,704.00            14.52

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 154,300             2,592,240.00            5.67

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 93,200               2,236,800.00            4.89

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 706,900             1,809,664.00            3.96

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,006,400.00            4.39

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 30,400               2,006,400.00            4.39

ขนส่งและโลจสิติกส์ 1,776,275.00            3.88

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 22,700               1,776,275.00            3.88

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 216,090.00               0.47

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 14,700               216,090.00               0.47

รวมหุ้นสามญั 43,170,800.00          94.41

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองค าแท่ง

ฮ่องกง

SPDR Gold Trust  * 600                    2,557,900.62            5.59

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 2,557,900.62            5.59

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 48,817,963.93 บาท) 45,728,700.62          100.00

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

ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ มีนโยบายการลงทนุในทองค าแทง่
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
หลักทรัพย์ไมจ่ดทะเบียน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) - W7 21,700               -                            -                     

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) - W8 43,400               -                            -                     

รวมหลักทรัพย์ไมจ่ดทะเบียน -                            -                     

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองค าแท่ง

ฮ่องกง

SPDR Gold Trust  * 600                    3,346,363.80            6.88                   

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 3,346,363.80            6.88                   

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,450,601.89 บาท) 48,653,617.40          100.00               

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

ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ มีนโยบายการลงทนุในทองค าแทง่
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ
(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

อาหารและเครื่องด่ืม 1,201,650.00                 3.35                   

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,100                   777,450.00                    2.17                   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 16,800                 424,200.00                    1.18                   

ธนาคาร 1,753,675.00                 4.90                   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,400                   812,700.00                    2.27                   
บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 13,300                 940,975.00                    2.63                   

เงินทุนและหลักทรัพย์ 2,507,625.00                 7.00                   

บริษัท เมืองไทย แคปปติอล จ ากดั (มหาชน) 14,700                 804,825.00                    2.25                   
บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 34,400                 1,702,800.00                 4.75                   

วัสดุก่อสร้าง 2,441,608.00                 6.81                   

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 193,200               954,408.00                    2.66                   
บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 4,400                   1,487,200.00                 4.15                   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,551,186.30                 4.33                   

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 58,739                 687,246.30                    1.92                   
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 363,000               863,940.00                    2.41                   

พลังงานและสาธารณูปโภค 8,081,450.00                 22.57                 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 52,700                 764,150.00                    2.13                   
บริษัท พลงังานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 39,600                 1,504,800.00                 4.20                   
บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 6,700                   1,112,200.00                 3.11                   
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 53,900                 1,670,900.00                 4.67                   
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 13,200                 1,039,500.00                 2.90                   
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 26,000                 1,209,000.00                 3.38                   
บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 22,800                 780,900.00                    2.18                   

บรรจภัุณฑ์ 1,029,300.00                 2.87                   

บริษัท เอสซจีี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 29,200                 1,029,300.00                 2.87                   
ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 1,200,000.00                 3.35                   

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 30,000                 1,200,000.00                 3.35                   

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
พาณิชย์ 2,084,350.00                 5.82                   

บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 25,000                 1,343,750.00                 3.75                   
บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 52,900                 740,600.00                    2.07                   

การแพทย์ 3,852,542.00                 10.76                 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 63,800                 880,440.00                    2.46                   
บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 66,300                 1,160,250.00                 3.24                   
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 3,500                   318,500.00                    0.89                   
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 592,600               1,493,352.00                 4.17                   

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,984,060.00                 8.33                   

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 6,800                   1,173,000.00                 3.28                   
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 26,200                 1,401,700.00                 3.91                   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 150,500               409,360.00                    1.14                   

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,185,600.00                 3.31                   

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 30,400                 1,185,600.00                 3.31                   
ขนส่งและโลจสิติกส์ 2,657,570.00                 7.42                   

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 144,900               1,188,180.00                 3.32                   
บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 165,100               1,469,390.00                 4.10                   

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 32,530,616.30               90.82                 

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองค าแท่ง

ฮ่องกง

SPDR Gold Trust  * 600                      3,289,783.50                 9.18                   
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 3,289,783.50                 9.18                   

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 43,025,644.47 บาท) 35,820,399.80               100.00               

* กองทนุ SPDR Gold Trust  เปน็กองทนุ อีทเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก
ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ มีนโยบายการลงทนุในทองค าแทง่  
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งินปนัผล 1,259,241.54 1,295,234.10

รายไดด้อกเบีย้ 4,916.56                 16,300.88               

รวมรายได้ 1,264,158.10 1,311,534.98

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 807,011.59             755,418.05             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 16,140.25               15,108.36               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 32,280.45               30,216.67               

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 40,000.00               40,000.00               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 5 200,150.95             6,653.24                 

รวมคา่ใชจ้่าย 1,095,583.24          847,396.32             

รายไดส้ทุธิ 168,574.86 464,138.66

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ 3

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 3,335,060.23 (9,902,495.74)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ 10,408,260.18 (4,115,981.36)

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น 13,743,320.41 (14,018,477.10)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงาน 13,911,895.27 (13,554,338.44)

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 

2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 13,911,895.27        (13,554,338.44)      

การเพ่ิมขึ้นของทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุในระหว่างปี 794,475.62             1,863,279.09          

การลดลงของทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุในระหว่างปี (4,005,027.31)        (1,372,838.19)        

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 10,701,343.58        (13,063,897.54)      

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 41,411,595.09        54,475,492.63        

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 52,112,938.67        41,411,595.09        

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 2,149,577.1429      2,129,436.8150      

บวก : หน่วยลงทนุทีข่ายในระหว่างปี 33,723.8298           78,571.2368           

หัก : หน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในระหว่างปี (163,600.3864)       (58,430.9089)         

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 2,019,700.5863      2,149,577.1429      

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานประจ าปี ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564 

 
กองทุนเปิดฟลิลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย
ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการ
กองทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีก าหนดอายุโครงการ มีนโยบายการลงทุนแบบผสม ระหว่างตรา
สารหนี้และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 
ของมูลค่าสินทรัพยสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้ก าหนด
ไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก 
กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่น าเสนอในปีก่อน ซ่ึงเดิมจัดท าขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง     “การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน” 

อย่างไรก็ตาม การน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
กองทุน 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย  กองทุนได้
จัดท างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน     

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนและกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาซ้ือขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซ้ือขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  โดยผู้จัดการ
กองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ  

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝาายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้   

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างตอ่เนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้      

 บาท 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 49,455,217.87  44,306,434.16 

ขายเงินลงทุน 50,365,320.68  40,196,257.88 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ /หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 807,011.59  755,418.05  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ค่านายหน้า 768.72  13,091.31  ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้  

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 71,021.69  57,452.97 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏบิัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน            (ข้อมูลระดับที่ 
1) 

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล       ราคาตลาด) 
หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2) 

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) 
(ข้อมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        

ตราสารทุนและกองทุน 48,653,617.40  -  -  48,653,617.40 
 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        

ตราสารทุนและกองทุน 35,820,399.80  -  -  35,820,399.80 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ใน
ระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่มีสภาพคล่องที่ซ้ือ
ขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงส าหรับเครื่องมือเหล่านี้ 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  48,653,617.40  48,653,617.40 

เงินฝากธนาคาร 3,572,427.29  -  2,000.00  3,574,427.29 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,385.93  2,385.93 

หนี้สินทางการเงิน        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  113,172.27  113,172.27 

หนี้สินอื่น -  -  4,319.68  4,319.68 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  35,820,399.80  35,820,399.80 

เงินฝากธนาคาร 4,308,912.31  -  2,000.00  4,310,912.31 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  3,556.53  3,556.53 

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทนุ -  -  1,644,722.75  1,644,722.75 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  265,166.24  265,166.24 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  99,192.64  99,192.64 

หนี้สินอื่น -  -  3,637.42  3,637.42 

 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนี้ 

    ดอลลาร์ฮ่องกง 

รายการ  2564  2563 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)  783,600.00  817,500.00 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่า วอาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัทีอ่อกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา
สารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

  
  

 
 

 
 
 

น าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

ธ  ค        
  

      ญ       ภ          ญ   

กสิกรไทย 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท ์

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

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-2815  
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ ากัด 0-2861-5508 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั 0-2660-6677 
บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9801-2 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากัด 0-2-026-5100 
บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2-022-1499 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
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 

 

       ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

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

www.phillipasset.co.th 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


