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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
 
        วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ฟิลลปิเวิลด์อินโนเวช่ัน มาครบรอบปีบัญชี  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  จึงขอส่งรายงานส าหรับรอบปีบัญชี  เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2563  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซ่ึงถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันนี้บริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2635-3033 ต่อ 829 , 839 หรือ 
www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
          

                บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.phillipasset.co.th/
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 รายละเอียดกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
   

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่ว
โลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศได้             
 
นโยบายการลงทุน: 
 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  ที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 
  
 ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/
หรือตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
  
 ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนั้น อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ และอัตราส่วน
การลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุข้างต้น จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
เป็นกองทุนรวม 



 

 

 
 

3 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
   

 หากปรากฏกรณีที่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนไปลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
   (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือ
กองทุนอื่นดังกล่าว 
  (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้ อมแนวทางการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ 
   2. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 1. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไป
ตามที่ประกาศก าหนด 
   3. รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
   4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 1. ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบกับผู้ดูแลผลประโยชน ์
 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund  หรือลงทุนใน
ตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน   อนึ่งบริษัทจัดการ จะด าเนินการ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยวิธีการใด ๆ  เช่น ส่งเป็นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ หรือ        E-Mail หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
 
ผู้จัดการกองทุน: 

1. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

2. นาย สุชาติ เจริญวุฒิคุณ 
3. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟลิลิปเวลิด์อินโนเวชั่น 

 
ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส าหรบัรอบระยะเวลา 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ันมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่
ลงทุนใน 5 ธีมเทคโนโลยี ได้แก่ คือ นวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม นวัตกรรมกลุ่มอินเทอรเ์น็ต กลุ่มเทคโนโลยีทางชีวภาพ กลุ่มการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มวิดีโอเกม โดย ณ ส้ินรอบปีบญัชีกองทุนมีการลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) ดังนี้ ARKG, 
ARKK, CIBR, ESPO, FTEC, INDS, KGRN, KWEB, SRVR, SMH และ ARKW  

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทนุได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการล็อคดาวน์และการท างานจาก
ที่บ้าน ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเปน็นวัตกรรมวิดิโอทางไกล การซ้ือของออนไลน์ หรือการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้กองทุนมอีัตราผลตอบแทน 1 ปีสูงถึง 52.21%  และสามารถท าผลตอบแทนชนะดัชนี้ช้ีวัดทีเ่ตบิโต 
42.82%  ได้ นอกจากนี้กองทนุยงัได้เล็งเห็นโอกาสการลงทุนระยะส้ันในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ซ่ึงมีปัญหาคอขวดเนื่องจากอุปสงค์
ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนคิส์ จึงได้ท าการลงทุนใน SMH เพิ่มเติม นอกจากนีย้ังมีปัจจัยบวกจาก 1) นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐ และเงนิสนับสนุนมูลค่ากว่าล้านล้านเหรียญสหรัฐ แก่กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของธีมการลงทนุของกองทุน 2) ปริมาณวัคซีนที่เพียงพอต่อจ านวนประชากรในสหรัฐ และ
ประมาณประชากรสหรัฐได้รับการฉีควัคซีนแล้วเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟ้ืนตัว รวมถึงประเทศมหาอ านาจอย่าง
อังกฤษและจนีก็เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นปีทีผ่่านมานักลงทุนก็ได้มีความกังวลต่อความเป็นไปได้ทีเ่ฟดจะขึน้ดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยประกาศไว้ว่า
จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดบัต่ าอยา่งน้อย 2-3 ปี เนื่องจากตัวเลขเงนิเฟ้อพุ่งขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ไดค้าดการณ์ไว้ ท าให้หุ้นในกลุ่ม 
growth และหุ้นเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนักในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยทางกองทุนมิได้นิ่งนอนใจและได้ท าการลงทนุใน
กองทุนหุน้กลุ่ม REITs ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ศนูย์ข้อมูล data center และศูนย์กระจายสินค้า และหุ้นในกลุ่ม large cap เนื่องจาก
หุ้นกลุ่มเหล่านี้มีกระแสเงินสดทีค่่อนข้างแน่นอน และมีพ้ืนฐานที่ดี ท าให้สามารถลดความผันผวนของกองทุนในเวลาที่ตลาดมคีวามไม่
แน่นอนสูงได ้

เรายังคงเชื่อมั่นในธีมการลงทนุของเราว่าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผูบ้ริโภคอย่างถาวร ส่งผลให้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากกว่า
ที่เคย  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 952,906,699.04 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 19.2903 บาท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 199,518,922.01 บาท มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 12.6884 บาท เพิ่มขึ้น 6.6019 
หรือคดิเปน็การเพิ่มร้อยละ 52.21 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PWIN Benchmark PWIN Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (25 ก.พ. 64)*** 19.8132 -2.64% 6.87% 30.36% 11.39%

6 เดอืน (30 พ.ย. 63)*** 17.7271 8.82% 16.36% 29.60% 11.18%

1 ปี (29 พ.ค. 63) 12.6884 52.21% 42.82% 28.21% 14.51%

3 ปี (31 พ.ค. 61) n/a n/a n/a n/a n/a

5 ปี (31 พ.ค. 59) n/a n/a n/a n/a n/a

10 ปี (31 พ.ค. 54) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน (8 ต.ค. 61) 10.0000 92.90% 44.78% 29.64% 19.24%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*Benchmark: Morningstar Global Mkts Index NR USD (Adjusted by FX from Bloomberg)
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 ค าอธบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่าที่สุด มีความสามารถในการช่าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่่า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส่าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)


แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสาร

หนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก่าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้

ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช่าระหนี้ต่่าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ัน

เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบใน

ระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการด่าเนนิธุรกิจและสภาพ

เศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช่าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนดัช่าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก่าลังจะเกิดขึ้น  
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

 
 

 
 

รายละเอยีดการกูย้มืเงนิและการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มรีายการ- 

 
 

รายละเอยีดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มรีายการ- 

 
 

รายละเอยีดการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไว ้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มรีายการ- 

 
 

ขอ้มลูการบนัทกึตราสารหนี้/สทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มรีายการ- 

 
 

ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

-ไม่มรีายการ- 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

11 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 546,941.88                       

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของมลูค่า

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 8,770.70                   1.6036                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ในประเทศ (Trustee Fee) 175.41                      0.0321                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 350.83                      0.0641                        

ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00                        0.0082                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 50.66                        0.0093                        

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 1,063.46                   0.1944                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 28.09                        0.0051                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 9,420.69                          1.7224                               

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

3/ ค่าธรรมเนยีมการจดัการที่เรยีกเกบ็จรงิ ซึง่แสดงเกนิกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารค านวณ 

   ทัง้นี้ ในการเรยีกเกบ็จรงิของค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จรงิไมเ่กนิอตัราตามที่โครงการระบุไว้

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน  2563 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4, 5 875,025,034.96     181,731,170.96     

เงินฝากธนาคาร 94,529,180.11       18,705,654.35       

ลกูหนี้จากดอกเบ้ีย 45,839.93              918.35                   

รวมสนิทรัพย์ 969,600,055.00     200,437,743.66     

หนี้สนิ 6

เจ้าหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน 5 9,958,874.70         -                        

จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 3,572,747.32         559,658.32            

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5 1,340,161.38         319,512.05            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,875.99                137.75                   

หนี้สนิอ่ืน 5 504,626.81            58,289.89              

รวมหนี้สนิ 15,383,286.20       937,598.01            

สนิทรัพย์สทุธิ 954,216,768.80     199,500,145.65     

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 495,102,795.47     157,244,675.26     

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ 311,026,308.34     (2,664,112.07)       

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 148,087,664.99     44,919,582.46       

สนิทรัพย์สทุธิ 954,216,768.80     199,500,145.65     

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 19.2731 12.6872

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 49,510,279.5473   15,724,467.5264   

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนรวม ETF

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 7,800                   19,913,171.85    2.28                

ARK INNOVATION ETF 62,700                 219,498,335.43  25.09              

ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF 4,900                   21,057,371.18    2.41                

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 67,100                 93,227,277.89    10.65              

VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF 35,700                 78,843,981.22    9.01                

FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF 35,400                 121,539,395.61  13.89              

PACER FUNDS TRUST-PACER BENCHMARK INDUSTRIAL 

REAL ESTATE SCTR ETF 58,300                 76,677,978.69    8.76                

KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN TECHNOLOGY 

INDEX ETF 28,200                 36,846,722.35    4.21                

KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF  20,500                 45,069,692.80    5.15                

VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF 10,100                 78,597,740.55    8.98                

PACER FUNDS TRUST-PACER BENCHMARK DATA & 

INFRASTRUCTURE REAL ESTATE SCTR ETF 69,300                 83,753,367.39    9.57                

รวมกองทุนรวม ETF 875,025,034.96  100.00            

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 759,579,652.68 บาท) 875,025,034.96  100.00            

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นสามญัและกองทุนรวม ETF

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 10,000                 14,740,058.90    8.11                

ARK INNOVATION ETF 50,200                 100,310,140.49  55.20              

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 23,000                 23,930,488.80    13.17              

VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF 10,700                 16,129,231.52    8.87                

FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF 2,600                   6,370,542.76      3.51                

GILEAD SCIENCES INC 1,500                   3,713,483.33      2.04                

PACER FUNDS TRUST-PACER BENCHMARK INDUSTRIAL 

REAL ESTATE SCTR ETF 7,200                   7,109,344.80      3.91                

PACER FUNDS TRUST-PACER BENCHMARK DATA & 

INFRASTRUCTURE REAL ESTATE SCTR ETF 8,500                   9,427,880.36      5.19                

รวมหุ้นสามญัและกองทุนรวม ETF 181,731,170.96  100.00            

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 133,506,891.70 บาท) 181,731,170.96  100.00            

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 5,039,658.96            1,902,412.21            

รายไดด้อกเบ้ีย 79,338.47                 14,434.72                 

รวมรายได้ 5,118,997.43            1,916,846.93            

คา่ใชจ้่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 8,770,704.15            3,087,670.16            

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 175,414.17               61,753.34                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 350,828.22               123,506.87               

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 45,000.00                 45,000.00                 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 5 1,142,214.63            44,378.44                 

รวมคา่ใชจ้่าย 10,484,161.17          3,362,308.81            

ขาดทุนสทุธิ (5,365,163.74)           (1,445,461.88)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงินลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธท่ีิเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 41,933,581.70          (499,752.40)              

รายการก าไรสทุธท่ีิยังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 67,221,103.02          58,296,607.94          

รายการขาดทุนสทุธจิากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (609,537.69)              (884,250.03)              

รวมรายการก าไรสทุธจิากเงินลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียังไม่เกดิขึ้น 108,545,147.03        56,912,605.51          

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 103,179,983.29        55,467,143.63          

หัก  ภาษีเงินได้ 3 (11,900.76)                (1,211.20)                  

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 103,168,082.53        55,465,932.43          

บาท

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพย์สทุธจิาก

การด าเนินงาน 103,168,082.53        55,465,932.43          

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี 1,093,668,619.30     42,228,534.25          

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (442,120,078.68)       (88,723,868.50)         

การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี 754,716,623.15        8,970,598.18            

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันต้นปี 199,500,145.65        190,529,547.47        

สนิทรัพย์สทุธ ิณ วันปลายปี 954,216,768.80        199,500,145.65        

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 15,724,467.5264      19,953,083.2959      

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 57,513,685.4171      4,074,063.1058        

หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คนืในระหว่างปี (23,727,873.3962)     (8,302,678.8753)       

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 49,510,279.5473      15,724,467.5264      

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่น 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป  

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วย
ลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ             ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

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

อย่างไรก็ตาม การน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทุน 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดท างบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุน และกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซ้ือขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บัญชทีี่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างตอ่เนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้       
 บาท 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 734,790,928.13  59,844,649.32 

ขายเงินลงทุน 150,651,748.85  102,571,782.46 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ /หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมการจัดการ     8,770,704.15      3,087,670.16  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

Phillip Securities Pte Ltd (Singapore)    

ค่านายหน้า 1,063,462.40   209,922.03   ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2564  2563 

บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 1,252,422.58  260,352.17 

หนี้สินอื่น 421,363.06  50,497.57 

Phillip Securities Pte Ltd (Singapore)    

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 9,958,874.70  - 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1) 

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

- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล
ระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
กองทุน 875,025,034.96  -  -  875,025,034.96 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย์        
ตราสารทุนและกองทุน 181,731,170.96  -  -  181,731,170.96 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ ใน
ระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงส าหรับเครื่องมือเหล่านี้ 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ

กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  875,025,034.96  875,025,034.96 

เงินฝากธนาคาร 94,079,198.54  -  449,981.57  94,529,180.11 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  45,839.93  45,839.93 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  9,958,874.70  9,958,874.70 

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 

- 

  

3,572,747.32 

  

3,572,747.32 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  1,340,161.38  1,340,161.38 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  6,875.99  6,875.99 

หนี้สินอื่น -  -  504,626.81  504,626.81 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  181,731,170.96  181,731,170.96 

เงินฝากธนาคาร 3,838,990.74  -  14,866,663.61  18,705,654.35 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  918.35  918.35 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 

- 

  

559,658.32 

  

559,658.32 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  319,512.05  319,512.05 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม     

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย -  -  137.75  137.75 

หนี้สินอื่น -  -  58,289.89  58,289.89 

 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนดังนี้ 

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ  2564  2563 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)  28,019,630.31  5,713,289.56 

เงินฝากธนาคาร  14,345.05  467,317.34 

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน  318,898.29  - 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัทีอ่อกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา
สารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง    

กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท    เงินลงทุน 
และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
 7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

 
 

 

 
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 ท็อปส์ มารเ์ก็ตเพลส สีลม   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 เพือ่ซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

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

 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

 
  

 
 
 
 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 
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 

 

       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 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


