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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

 
สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
 
        วันที่  5  มกราคม พ.ศ.  2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปดิฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน 
 
  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด ไดบ้ริหารและจัดการกองทนุเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน มาครบรอบ
ระยะเวลา  6 เดือน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทนุทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 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  
 
 
 
 
         
                บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 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
อันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสาร 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 ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ และอัตราส่วน
การลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุข้างต้น จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
เป็นกองทุนรวม 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 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 มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ
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
เห็นชอบกับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
 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 ชอง กั๊วะ เอินน์ 
 2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อินโนเวชั่น 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ันเน้นลงทุนในกลุ่มบรษิัทที่ได้รบัผลประโยชน์จากนวัตกรรม หรอืจากกาน านวัตกรรมไปใช้
เพื่อพัฒนาระบบการด าเนนิงานของบริษทั โดยเน้นการลงทนุในกลุ่มบริษทัทั่วโลก โดยกองทนุมีกลยุทธการลงทุนใน ETF (Exchange 
Traded Fund) โดยเน้นการลงทนุในกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากนวัตกรมทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม 
นวัตกรรมกลุ่มอินเทอรเ์น็ต เทคโนโลยีทางชีวภาพ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มวิดีโอเกม โดยมีนโยบายการลงทุน
ไม่ต่ ากว่า 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 
ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาดัชนี NASDAQ ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากระดบั 13,700 จดุมาถึง 15,500  จดุ หนนุ

โดยหุ้นกลุ่มที่มีกระแสเงินสดมัน่คงและสามารถปรับตัวต่อในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในขณะทีก่ลุ่มหุ้นเตบิโตสูงปรับตัวลดลง
ค่อนข้างแรงจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ปรบัตัวขึน้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลาง
สหรัฐ แม้ว่าปัจจัยดงักล่าวจะกดดันสภาวะการลงทุนโดยภาพรวม เรายังคงมคีวามมั่นใจในปจัจัยพ้ืนฐานของหุ้นกลุ่มนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทีจ่ะสามารถเตบิโตไดอ้ีกมากในอนาคต โดยการลงทนุของเรายังคงพจิารณาถึงผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้ับจากการลงทนุ
ต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเป็นส่วนส าคัญ 

 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 1,035,661,437.85 คดิเปน็มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยเท่ากับ 21.6194 

บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที ่1 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 953,935,554.09 บาท  คดิเป็นมูลค่าสินทรพัย์ต่อหน่วยเท่ากบั 19.2674 เพิ่มขึ้น 
2.352 บาท หรือคิดเปน็การเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 12.2 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PWIN Benchmark PWIN Benchmark

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (31 ส.ค. 64)*** 21.0710 2.60% 2.33% 16.37% 10.87%

6 เดอืน (31 พ.ค. 64)*** 12.6884 12.17% 10.05% 16.32% 10.12%

1 ป ี(30 พ.ย. 63) 17.7271 21.96% 32.26% 23.53% 10.62%

3 ป ี(30 พ.ย. 61) 10.1215 28.76% 16.48% 28.20% 18.16%

5 ป ี(30 พ.ย. 59) n/a n/a n/a n/a n/a

10 ป ี(30 พ.ย. 54) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (8 ต.ค. 61) 10.0000 116.19% 51.06% 27.88% 18.06%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564)

*Benchmark: Morningstar Global Mkts Index NR USD (Adjusted by FX from Bloomberg)
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน อันดับเครดิต/ผูจ้ัดอันดับ มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน ในประเทศ   

SARHB 1,001.55                          0.00%

SAUOB ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) F1+ (Tha) / Fitch 1,095,529.89                  0.11%

หนว่ยลงทนุที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ

ARKK ARK Innovation ETF 176,458,491.50              17.04%

CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 117,325,112.26              11.33%

ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF 87,852,981.89                8.48%

FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 157,967,073.18              15.25%

IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 80,292,086.87                7.75%

IBB iShares Biotechnology ETF 34,851,298.75                3.37%

INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF 74,827,786.50                7.23%

KGRN KraneShares MSCI China Environment ETF 71,688,459.83                6.92%

PPH VanEck Pharmaceutical ETF 42,162,093.23                4.07%

SMH VanEck Semiconductor ETF 103,868,118.21              10.03%

SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF 71,319,599.48                6.89%

 

อ่ืนๆ

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อ่ืน 15,951,804.71                1.54%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,035,661,437.85       100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการลงทุน
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

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

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้น 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น  



 

 

 
 

9 

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
                    ค     ห   ซ      ห      พ ์-    ุ   ิ ฟิ         ์   โ        

   ห                ญ                 1    ุ     2564           30 พฤศ       2564 

      ษ     ห    ค     ห   ซ      ห      พ  ์(USD)          ค     ห       

Phillip Securities Pte Ltd 12,231.39  100.00  

รวม 12,231.39  100.00  

 

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

-ไม่มีรายการ-

 
ข้อมูลการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

-ไม่มีรายการ-
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 1,096.53                        0.11%

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

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                                  

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                                  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                                  

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 1,096.53                        0.11%

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

กองทุนเปดิฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน (PWIN)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

PTR  = MIN (ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย์) 

 
Average NAV 

PTR  = 0.21 
 

 
วิธีการค านวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

เฉลี่ย  
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 1,058,872.00               

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 1/ จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พนับาท) ทรพัย์สนิสุทธ ิ 

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 8,521.52                   0.8048                        

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 170.43                      0.0161                        

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 340.86                      0.0322                        

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี (Audit Fee) 23.56                        0.0022                        

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                           -                             

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 25.78                        0.0024

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 403.20                      0.0381                        

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 74.12                        0.0070                        

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 9,156.27                          0.8647                               

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 2564 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

 
 
 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 กองทุนเปิดฟิลลปิเวิลด์อินโนเวช่ัน  มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบคุคลใดบุคคลหนึ่ง จ านวน N/A กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วน   N/A 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

2564 2563

สนิทรัพย์

เงินลงทนุตามมูลคา่ยุติธรรม 1,018,752,360.69   410,320,300.30      

เงินฝากธนาคาร 20,709,873.98        92,074,771.62        

ลกูหนี้

จากดอกเบีย้ 9,094.21                 28,790.36               

จากการขายเงินลงทนุ 11,447,317.35        -                         

รวมสนิทรัพย์ 1,050,918,646.23   502,423,862.28      

หนี้สนิ

เจ้าหนี้

จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 3,514,537.17          22,415,168.77        

จากการซือ้เงินลงทนุ 9,892,434.74          13,139,316.02        

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,551,335.39          647,208.56             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,364.13                 4,318.56                 

หนี้สนิอ่ืน 297,536.95             645,896.63             

รวมหนี้สนิ 15,257,208.38        36,851,908.54        

สนิทรัพย์สทุธิ 1,035,661,437.85   465,571,953.74      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 479,042,394.77      262,632,960.27      

ก าไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 290,733,528.68      61,456,664.09

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 265,885,514.40      141,482,329.38      

สนิทรัพย์สทุธิ 1,035,661,437.85   465,571,953.74      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 21.6194 17.7271                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 47,904,239.4773    26,263,296.0276    

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564

บาท
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

2563 2563

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 16,334.29               29,113.77               

รายไดจ้ากเงินปนัผล 1,535,467.80          208,865.67             

รวมรายได้ 1,551,802.09          237,979.44             

คา่ใชจ้่าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8,521,521.41          2,496,408.97          

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 170,430.40             49,928.30               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 340,860.90             99,856.35               

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 23,563.86               22,561.22               

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 500,648.64             201,918.82             

รวมคา่ใชจ้่าย 9,557,025.21          2,870,673.66          

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (8,005,223.12) (2,632,694.22)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 10,270,820.21 3,170,786.93

รายการก าไรสทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ 115,534,702.46      96,029,021.28        

รวมรายการก าไรสทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น 125,805,522.67      99,199,808.21        

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 117,800,299.55      96,567,113.99        

หัก ภาษีเงินได้ (2,450.14)               (4,367.07)               

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 117,797,849.41      96,562,746.92        

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564

บาท
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนรวม ETF

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF *

ARK INNOVATION ETF * 49,500 176,458,491.50     17.32

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF * 67,100 117,325,112.26     11.52

VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF * 35,700 87,852,981.89       8.63

FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF * 35,400 157,967,073.18     15.51

ISHARES U.S. BROKER-DEALERS&SECUROTIES EXCHANGES ETF 22,200               80,292,086.87       7.88

ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 6,700                 34,851,298.75       3.42

PACER BENCHMARK INDU * 43,500 74,827,786.50       7.35

KRANESHARES MSCI CHINA ENVIRONMENT ETF 42,500 71,688,459.83       7.04

VANECK PHARMACEUTICAL ETF 17,500 42,162,093.23       4.14

VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR EFT 10,100 103,868,118.21     10.20

PACER BENCHMARK DATA & INFRASTRUCTURE REAL ESTATE SCTR ETF * 52,300 71,319,599.48       7.00

รวมกองทุนรวม ETF 1,018,613,101.70  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 786,342,299.84 บาท) 1,018,613,101.70  100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน

ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 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 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 

 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลดอิ์นโนเวชัน่ (PWIN) 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 มิถนุายน  2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

 
 
 
 

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 
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 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 

 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


