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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
 

        วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อ
การเลี้ยงชีพมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565  จึงขอน าส่งรายงานประจ ารอบ 6 เดือน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท
จัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2635-3033  

 
 
 
 
         
                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 รายละเอียดกองทุน 

 
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND 

 
 
วัตถุประสงค์โครงการ : 

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวส าหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่
มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้ง
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

 
 
นโยบายการลงทุน : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุนโดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่ง
หนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดย
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดย
เน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ 
   

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 

ผู้จัดการกองทุน: 
1. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 
กองทุนเปิดฟลิลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ส าหรับรอบระยะ 6 เดือน  ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่30 เมษายน 2565 

 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เจอกับความผันผวนเปน็ระยะ ๆ โดยในช่วงปลายปี 2021 ปจัจยัหลกัทีท่ ำให้
เกดิควำมกงัวลต่อตลำดหุน้คอืกำรกลำยพนัธุข์องเชือ้โควดิ-19 อย่ำงไรกต็ำม กำรเร่งฉีดวคัซนีอย่ำงต่อเนื่องและทัว่ถงึสำมำรถลด
ควำมรุนแรงของอำกำรและกำรเสยีชวีติไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญั ท ำใหต้ลำดตอบรบัและฟ้ืนตวัไดอ้ยำ่งรวดเรว็ และในช่วงตน้ปีตลำดหุน้
ไทยยงัคงไดร้บัปจัจยับวกจำกกระแสเงนิทุนต่ำงชำตทิีไ่หลเขำ้มำอย่ำงต่อเน่ือง แมจ้ะยงัมคีวำมเสีย่งจำกกำรเมอืงระหว่ำงประเทศ
และกำรปรบัเปลีย่นนโยบำยกำรเงนิทีท่ ำใหเ้กดิควำมไมแ่น่นอนต่อเศรษฐกจิ อย่ำงไรกต็ำมเรำยงัคงมคีวำมมัน่ใจในปจัจยัพืน้ฐำน
ของหุน้กลุ่มนวตักรรมและเทคโนโลยทีีจ่ะสำมำรถเตบิโตไดอ้กีมำกในอนำคต โดยกำรลงทุนของเรำยงัคงพจิำรณำถงึผลตอบแทนที่
คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุนต่อควำมเสีย่งเป็นสว่นส ำคญั นอกจำกนี้กองทุนยงัมกีำรลงทุนในทองค ำผ่านกองทนุ ETF ที่ลงทนุใน
ทองค าแท่งทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยบรษิัทจัดการยังคงมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว 
และเป็นทำงเลอืกในกำรกระจำยควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 52,501,117.72 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 26.4417 บาท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 52,112,938.67 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 25.8023 บาท เพิ่มขึ้น  0.6394 บาท เป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน* PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลัง 3 เดอืน (31 ม.ค. 65)** 25.6935 2.92% -1.79% 9.30% 6.11%

6 เดอืน (29 ต.ค. 64)** 25.8048 2.47% -1.54% 9.57% 5.74%

1 ป ี(30 เม.ย. 64) 24.6058 7.49% 0.49% 9.12% 5.77%

3 ป ี(30 เม.ย. 62) 27.7774 -1.63% 2.59% 17.21% 9.92%

5 ป ี(28 เม.ย. 60) 24.3243 0.34% 3.59% 14.71% 8.30%

10 ป ี(30 เม.ย. 55) 18.5729  3.60% 5.22% 14.18% 8.01%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (11 พ.ย. 51) 10.0000 7.49% 9.22% 14.18% 8.87%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

 Benchmark: 50% of ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) and 50% of SET TRI Index
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
   

ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด % ต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 476,604.58                      0.91%

หุ้นสามัญ

ขนส่งและโลจิสติกส์ AOT บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 1,929,075.00                   3.67%

BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,745,700.00                   3.32%

BTS บริษทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 944,100.00                      1.80%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1,276,800.00                   2.43%

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 2,772,350.00                   5.28%

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1,207,500.00                   2.30%

TISCO บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,174,800.00                   2.24%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 1,150,061.90                   2.19%

CPN บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 2,309,580.00                   4.40%

LH บริษทัแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 1,060,050.00                   2.02%

WHA บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,149,456.00                   2.19%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,246,200.00                   2.37%

EA บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 712,830.00                      1.36%

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 982,350.00                      1.87%

OR บริษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 747,500.00                      1.42%

PTT บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,706,250.00                   3.25%

PTTEP บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 906,000.00                      1.73%

TOP บริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 960,500.00                      1.83%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 1,145,000.00                   2.18%

พาณิชย์ CPALL บริษทั ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,718,720.00                   3.27%

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,504,950.00                   2.87%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 720,590.00                      1.37%

TU บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 797,680.00                      1.52%

การแพทย์ BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากัด (มหาชน) 857,850.00                      1.63%

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2,361,275.00                   4.50%

BH บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 1,739,285.00                   3.31%

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 896,610.00                      1.71%

วัสดุก่อสร้าง EPG บริษทั อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 697,680.00                      1.33%

SCC บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 1,998,000.00                   3.81%

เงินทุนและหลักทรัพย์ SAWAD บริษทั ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 430,000.00                      0.82%

TIDLOR บริษทั เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 866,361.60                      1.65%

TIDLOR-D บริษทั เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 66,150.00                        0.13%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 1,505,000.00                   2.87%

DTAC บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 933,800.00                      1.78%

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 609,000.00                      1.16%

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 784,845.00                      1.49%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 987,500.00                      1.88%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 801,125.00                      1.53%

หลักทรัพยต์่างประเทศ

กองทุนอีทีเอฟ ทองค า 2840.HK SPDR GOLD TRUST 3,680,458.74                   7.01%

อ่ืนๆ  

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 2,944,076.41                   5.61%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 52,503,664.23            100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 26.4430                     บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะส้ันส าหรับประเทศไทย

F1(tha)


F2(tha)

F3(tha) 

B(tha)

C(tha)

RD(tha):

D(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้

ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อ

การด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

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

สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น

ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศ

ไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่

สูงกว่า

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพ

เศรษฐกิจในทางลบในระยะสั้น
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวส าหรับประเทศไทย

AAA(tha)

AA(tha)

A(tha)

BBB(tha)

BB(tha)

B(tha)

CCC(tha) 

CC(tha) 

C(tha)

RD(tha):

D(tha)

3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันส าหรับการผิดนดัช าระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจ านวนเงินที่มีนยัส าคัญใดๆ

4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปญัหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ านวนเงินที่มีนยัส าคัญใดๆซ่ึงมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(tha)' จะถูกก าหนดใหส้ าหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี้

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้อย่างยิ่งที่จะเกิดการผิดนดัช าระหนี้ ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพัน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(tha)' แสดงถึงความเปน็ไปได้ในการผิดนดัช าระหนี้บางอย่าง

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'C(tha)' แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้น

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

1. การผิดนดัช าระหนี้ของหนี้บางช้ันหรือบางสกุลเงินเทา่นั้น

2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งหลังจากได้เกิดเหตุผิดนดัช าระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจ านวน

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะ

ใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตรา

สารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ที่ต่ ามากเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ที่ต่ าเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ปานกลางเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ที่สูงเม่ือ

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ที่สูงมากเม่ือ
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 รายละเอียดการกู้ยมืเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

-ไม่มีรายการ  - 

 

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

-ไม่มีรายการ  - 

 

รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

-ไม่มีรายการ  - 

 
 

ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี้/สิทธเิรียกร้องเป็นศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

-ไม่มีรายการ  -

 

ข้อมูลการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

-ไม่มีรายการ  - 
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

รายชื่อบุคคลท่ีเกีย่วข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 

 
                  ุคค               

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

 
  

บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า (บาท) ร้อยละของค่านายหน้ารวม

บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 2,446.21                 39.4%

บริษทัหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 2,222.08                 35.8%

บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 793.07                    12.8%

บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 277.88                    4.5%

บริษทัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 468.47                    7.5%

รวม 6,207.71            100.0%

บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า (HK$) ร้อยละของค่านายหน้ารวม

บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ฮ่องกง) จ ากัด -                           -                                              

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์กองทนุเปดิฟิลลิปผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

หลักทรัพย์ในประเทศ

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
(Soft Commission) 

 
บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต                                              
บริษทัหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 

ข้อมูลข่าวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 

การประชุมสัมนา 

 

เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

 

 
 

 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 476.60                              0.01%

เปน็ผู้ออก/สั่งจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                     -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                     -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                     -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 476.60                              0.01%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ(PMIXRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
 

 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 52,001.33                          

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 413.92                      0.7960                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 8.28                         0.0159                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 16.56                        0.0318                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.84                        0.0382                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 0.20                         0.0004                        

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ (Commission) 6.64                         0.0128                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 5.25                         0.0101                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 464.05                             0.8924                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

2565 2564

สนิทรัพย์

เงินลงทนุตามมูลคา่ยุติธรรม 48,810,009.94 47,863,183.20        

เงินฝากธนาคาร 3,529,816.64 3,752,554.44          

ลูกหนี้

จากเงินปนัผลและดอกเบีย้ 274,070.13             154,360.25             

รวมสนิทรัพย์ 52,613,896.71        51,770,097.89        

หนี้สนิ

จากการขายหน่วยลงทนุรอจัดสรร 17,462.94               122,605.50             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 91,094.43               88,931.73               

หนี้สนิอ่ืน 4,221.62                 4,474.69                 

รวมหนี้สนิ 112,778.99             216,011.92             

สนิทรัพย์สทุธิ 52,501,117.72        51,554,085.97        

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 19,855,381.47        20,952,008.55        

ก าไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 17,596,503.54        19,296,805.77        

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 15,049,232.71        11,305,271.65        

สนิทรัพย์สทุธิ 52,501,117.72        51,554,085.97        

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 26.4417                  24.6058                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 1,985,538.1470      2,095,200.8546      

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษยน 2565

 
 

 

 



 

 

15 

 

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชือ่หลักทรัพย์ วันครบก าหนด มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามญั

หลักทรัพย์จดทะเบียน

อาหารและเครื่องด่ืม 1,518,270.00       3.11

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 29,900            720,590.00          1.48

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 47,200            797,680.00          1.63

ธนาคาร 6,272,700.00       12.85

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,600              1,252,800.00       2.57

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 17,800            2,723,400.00       5.58

บริษัท เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 10,500            1,207,500.00       2.47

บริษัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,000            1,089,000.00       2.23

วัสดุก่อสร้าง 2,695,680.00       5.52

บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 68,400            697,680.00          1.43

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 5,400              1,998,000.00       4.09

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,630,856.20       11.53

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 52,039            1,134,450.20       2.32

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 37,800            2,286,900.00       4.69

บริษัทแลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 111,000          1,060,050.00       2.17

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 342,100          1,149,456.00       2.35

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 8,057,925.00       16.51

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 37,200            1,246,200.00       2.55

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 5,900              982,350.00          2.01

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 45,500            1,706,250.00       3.50

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 6,000              906,000.00          1.86

บริษัท ปตท. น้ ามันและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 29,900            747,500.00          1.53

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 17,000            960,500.00          1.97

บริษัท เอสพีซจีี จ ากดั (มหาชน) 14,500            801,125.00          1.64

บริษัท พลังงานบริสทุธิ์ จ ากดั (มหาชน) 8,000              708,000.00          1.45

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 1,145,000.00       2.35

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 22,900            1,145,000.00       2.35

พาณิชย์ 3,207,950.00       6.57

บริษัท ซพีี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 26,200            1,703,000.00       3.49

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 38,100            1,504,950.00       3.08

การแพทย์ 5,833,085.00       11.96

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ ากดั (มหาชน) 39,900            857,850.00          1.76

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 91,700            2,361,275.00       4.84

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 10,700            1,717,350.00       3.52

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 229,900          896,610.00          1.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,821,410.00       7.82

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 7,000              1,505,000.00       3.08

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 20,300            933,800.00          1.91

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 160,500          773,610.00          1.58

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 8,700              609,000.00          1.25
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กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 ขนส่งและโลจสิติกส์ 4,618,875.00       9.46

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 28,900            1,929,075.00       3.95

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 104,900          944,100.00          1.93

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 211,600          1,745,700.00       3.58

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 971,700.00          1.99

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 15,800            971,700.00          1.99

เงินทุนและหลักทรัพย์ 1,356,100.00       2.78

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,000              430,000.00          0.88

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 23,400            859,950.00          1.76

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) - หุ้นปนัผล 1,800              66,150.00            0.14

รวมหุ้นสามญั 45,129,551.20     92.45

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมทองค าแท่ง

ฮ่องกง

SPDR Gold Trust  * 600                 3,680,458.74       7.55

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 3,680,458.74       7.55

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,465,062.22 บาท) 48,810,009.94     100.00

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

ญ่ีปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ มีนโยบายการลงทนุในทองค าแทง่
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2565 2564

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งินปนัผล 709,147.37 589,036.29             

รายไดด้อกเบีย้ 1,698.79                 1,369.12                 

รวมรายได้ 710,846.16 590,405.41

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 413,920.89             390,010.67             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 8,278.42                 7,800.19                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 16,556.79               15,600.42               

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 19,835.44               19,935.44               

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 12,088.76               133,558.25             

รวมคา่ใชจ่้าย 470,680.30 566,904.97

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 240,165.86 23,500.44

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 885,259.63 2,201,574.87

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ 141,932.21 9,210,216.60

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น 1,027,191.84 11,411,791.47

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 1,267,357.70 11,435,291.91

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษยน 2565
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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 อาคารวรวฒัน ์สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

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

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

 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท ์

บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0-2635-3123 
บริษทัหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2627-3100 ต่อ 1388 
บริษทัหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  0-2638-5000, 0-2287-6000 
บริษทัหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
บริษทัหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 0-2695-5847-9 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)   0-2659-3370 
บริษทัหลักทรัพย์ พาย จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7111 
บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8852 
บริษทัหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-2815  
บริษทัหลักทรัพยบ์ียอนดจ์ ากัด (มหาชน) 02 820 0100 
บริษทัหลักทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เมอช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 0-2660-6677 
บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
บริษทัหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0-2658-9801-2 
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนฟนิโนมีนา จ ากัด 0-2-026-5100 
บริษทั  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษทั หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2-022-1499 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 0-2-026-6222 
บริษทัหลักทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากัด 1240 กด 8 
บริษทัหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 02-949-1999 
บริษทัหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   0-2659-2815 
บริษทัหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 02-659-7000, 02-099-7000 
บริษทัหลักทรัพยห์ยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 02-009-8888 
บริษทัหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 02-695-5847-9 
บริษทัหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จ ากัด 02-095-8999 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 1327 
บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 02-351-1800 กด 1 
บริษทัหลักทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ากัด  

       ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2635-3033   โทรสาร 0-2635-3040 
www.phillipasset.co.th 

 

    



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


