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∞ กำรลงทุนในหน วยลงทุนมิใช กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั น เมื อ
เห็นว ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี ยงที อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ลงทุนได้ 

∞ ในกรณีที มีเหตุกำรณ์ไม ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช่ำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนล ำช้ำกว ำระยะเวลำที ก่ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞  ในกรณีที กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั น ไม สำมำรถด่ำรงสินทรัพย์สภำพคล องได้ตำมที ส่ำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม สำมำรถ
ขำยคืนหน วยลงทุนได้ตำมที มีค่ำสั งไว้  

∞ เนื องจำกกองทุนนี้ลงทุนในต ำงประเทศ จึงมีควำมเสี ยงที ทำงกำรของต ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะที เกิดวิกฤตกำรณ์  
ที ไม ปกติ ทำให้กองทุนไม สำมำรถนำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ ซึ งอำจส งผลให้ผู้ลงทุนไม ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที กำหนด 

∞ โดยปกติกองทุนจะไม ใช้เครื องมือป้องกันควำมเสี ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี ยนเงินตรำต ำงประเทศ จึงอำจมีควำมเสี ยงสูงจำกอัตรำ
แลกเปลี ยนเงิน ซึ งอำจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต ำกว ำเงินลงทุนเริ มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนำคต 
กองทุนอำจใช้เครื องมือป้องกันควำมเสี ยงดังกล ำวโดยขึ้นอยู กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ งอำจมีต้นทุนสำหรับกำรทำธุรกรรม
ป้องกันควำมเสี ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที เพิ มขึ้น 

∞ กองทุนรวมนี้มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำแฝง กองทุนรวมจึงมีควำมเสี ยงมำกกว ำกองทุนรวมที ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื องจำกใช้เงินลงทุนในจำนวนที น้อยกว ำจึงมีกำไร/ขำดทุนสูงกว ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง 

∞ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

∞ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธกำรเสนอขำยหน วยลงทุน หรือระงับกำรสั งซื้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน วยลงทุนไม ว ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

∞ เนื องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี ยงจำกกำรเปลี ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม  และ
สภำวะตลำดสภำพคล อง อัตรำแลกเปลี ยน กฏหมำย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที กองทุนไปลงทุนได้ ซึ งอำจส งผลต อมูลค ำหน วย
ลงทุน และ/หรือสภำพคล อง 

∞ ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื อนไขผลตอบแทนและควำมเสี ยงก อนตัดสินใจลงทุน และศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้
เข้ำใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเมื อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้แนะนำกำรลงทุนให้เข้ำใจก อน
ซื้อหน วยลงทุน 

 
 
 
 

 

กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่น 
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 ชื่อ     กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั น   

PHILLIP WORLD INNOVATION FUND: PWIN 
 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมเปิด ที เน้นลงทุนในต ำงประเทศ 
 
ลักษณะพเิศษ    กองทุนรวมหน วยลงทุนประเภท Fund of Funds   
  
นโยบายการลงทนุ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ งหน วยลงทุนของกองทุนต ำงประเทศ และ/

หรือกองทุนรวมอีทเีอฟต ำงประเทศ  ที มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุน
ต ำงประเทศทั วโลกที เกี ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จำกนวัตกรรม โดยมี
มูลค ำกำรลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน วยลงทุนของกองทุน
ต ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต ำงประเทศที มีลักษณะดังกล ำว 
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม น้อยกว ำร้อยละ 80 ของมูลค ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ท้ังนี้ บริษัทจดักำรจะลงทุนในกองทุนรวมต ำงประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต ำงประเทศอย ำงน้อย 2 กองทุน ในสัดส วนกองทุนละ
ไม เกินร้อยละ 79 ของมูลค ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ งสัดส วนกำรลงทุน
ในกองทุนรวมต ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทเีอฟต ำงประเทศ จะ
ขึ้นอยู กับดุลยพินิจของผู้จดักำรกองทุน ตำมสภำวะกำรลงทุนหรือกำร
คำดกำรณ์สภำวะกำรลงทุนในแต ละขณะ 

 ส วนที เหลือกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหน วย Property, REITs และ/
หรือ หน วย Infra และ/หรือลงทุนในเงินฝำกธนำคำร และ/หรือตรำสำรแห ง
ทุน และ/หรือตรำสำรแห งหนี้ และ/หรือตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุนตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดทั้งในและ/หรือต ำงประเทศ นอกจำกนี้
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำแฝง 
(Structured Notes) และ/หรือตรำสำรที มีอันดับควำมน ำเชื อถือที ตัวตรำ
สำรหรือที ผู้ออกตรำสำรต ำกว ำที สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) และ/หรือตรำสำรที ไม ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน ำเชื อถือที ตัวตรำ
สำร และ/หรือที ผู้ออกตรำสำร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที ไม มีกำร
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตำมที คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนประกำศกำหนดหรือใหค้วำมเห็นชอบให้กองทุนสำมำรถลงทุนได้ 
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื นตำมที ระบุในโครงกำรหรือตำมที 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด  

ประเภทและนโยบายการลงทุน 
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 ในส วนกำรลงทุนในต ำงประเทศกองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล วงหน้ำ (Derivatives)  โดยมวีัตถุประสงค์เพื อป้องกันควำมเสี ยง 
(Hedging) จำกอัตรำแลกเปลี ยนเงินตรำต ำงประเทศโดยขึ้นอยู กบัดุลย
พินิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ งพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดในขณะนั้น 
อย ำงไรกด็ี  ผู้จัดกำรกองทุนอำจไม ป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี ยนก็ได ้

 
อายุโครงการ  ไม กำหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 14 สิงหำคม 2561 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ   8 ตุลำคม 2561 
 

 Benchmark       กองทุนนี้จะเปรียบเทยีบกับอัตรำผลตอบแทนของดัชนี Morningstar  
        Global Mkts Index NR USD ในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรำ 
        แลกเปลี ยนเพื อคำนวณผลตอบแทนให้อยู ในรูปสกุลเงินบำท ณ วนัที  
        คำนวณผลตอบแทน 
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Q : กองทุนรวมนี้เปน็กองทนุที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมกีารแบ่งชนดิของหนว่ยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั วไป และไม มีกำรแบ งชนิดของหน วยลงทุน 
 
Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 
A : 2,000 ล้ำนบำท และในระหว ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บรษิัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะเสนอ
ขำยหน วยลงทุนเกินกว ำจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงกำร 
 
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
A : เหมำะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที ต้องกำรกระจำยควำมเสี ยง  โดยมีเป้ำหมำยที จะสร้ำงโอกำสรับผลตอบแทนที ดีให้แก ผู้ลงทุน
ในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมต ำงประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ต ำงประเทศ ที มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนต ำงประเทศทั วโลกที เกี ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จำกนวัตกรรมรม 
 
 Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 
A : ผู้ลงทุนจะมีโอกำสที จะได้รับผลตอบแทนจำกมูลค ำหน วยลงทุนที เพิ มขึ้นอันเนื องมำจำกกำรลงทุนในกองทุนต ำงประเทศ  
  
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A :  กำรเปลี ยนแปลงของรำคำหรือมูลค ำหน วยลงทุน หรือผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลักที ไปลงทุน 

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี ยนเงินตรำต ำงประเทศ  
ปัจจัยอื น ๆ เช น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรเงิน ของประเทศที กองทุนหลักไปลงทุน 

 
Q : กองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้อาจลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการ

ลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร? 
A :  กองทุนอำจมีกำรลงทุนในกองทุนรวมต ำงประเทศดังต อไปนี้ เกินกว ำร้อยละ 20 ของมูลค ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 ชื่อกองทุน :    ARK INNOVATION ETF (ARKK) 
 นโยบายการลงทุน :   เป็นกองทุน Exchange Traded Fund โดยลักษณะของกองทุนคือ Actively  
      Managed ที แสวงหำกำรเติบโตในระยะยำวของเงินทุนให้สูงกว ำผลตอบแทนของ 
      ดัชนีอ้ำงอิง (Benchmark) โดยมีกำรลงทุนอย ำงน้อย 65% ของสินทรัพย์ทั้งใน 
      ประเทศ (สหรัฐอเมริกำ) และต ำงประเทศ โดยเป็นตรำสำรทุนของบริษัทที เกี ยวข้อง 
      กับกำรลงทุนของนวัตกรรม (Disruptive Innovation) 
 วันจัดตั้งกองทุน :   31 ตุลำคม 2557 
 ประเทศที่จดทะเบียน :  สหรัฐอเมริกำ 
 อายุกองทุน :    ไม กำหนดอำยุกองทุน 
 สกุลเงิน :    ดอลลำร์สหรัฐฯ (USD) 
 ดัชนีอ้างอิง (Index) :   S&P 500 Index , MSCI World Index 

 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : 
- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ต ำงประเทศ (Depositary Receipts risk) : กำร

ลงทุนในตรำสำรประเภทน้ีจะเสมือนเป็นกำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยตรง แต ทว ำเป็นกำรลงทุนผ ำนตรำสำรที ออกโดย
สถำบันกำรเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ งกำรลงทุนในตรำสำรประเภทนี้อำจจะมีสภำพคล องต ำกว ำกำรลทุนในตรำสำร
ทุนโดยตรง หรืออำจจะอยู ในรูปของสกุลเงินอื นที ไม ใช สกุลเดียวกับกำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยตรง 

- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนในกลุ มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Technology risk) : เนื องจำกกำรพัฒนำนวัตกรรม
หลำยๆอย ำงเกิดขึ้นมำจำกบทวิจัย กลุ มบริษัทเปล ำนี้จึงอำจจะมีควำมเสี ยงในเรื องของกำรพัฒนำนวัตกรรมเหล ำนี้ให้
สำมำรถนำมำใช้ในเชิงพำญิชย์ได้ นอกจำกนี้ถ้ำบริษัทสำมำรถที จะพัฒนำนวัตกรรมออกมำได้ ก็มีควำมเป็นไปได้ว ำ
มูลค ำของกำรพัฒนำเหล ำนั้นอำจจะไม ได้สะท้อนเข้ำไปในรำคำของหลักทรัพย์ 

- ควำมเสี ยงด้ำนตลำดเกิดใหม  (Emerging markets risk) : โดยกำรลงทุนในตลำดเกดิใหม อำจจะมีควำมเสี ยงมำกกว ำ
กำรลงทุนในตลำดที พัฒนำ เช น  ด้ำนสภำพคล องของกำรลงทุนที ต ำกว ำ ด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเมือง ก้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนกำรกำกัดูแล และควำมไม แน นอนที อำจเกิดขึ้นโดยไม คำดคิด 

- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity market risk) : เนื องจำกรำคำหลักทรัพย์ของตรำสำรทุนอำจผันผวน
ไปตำมสภำะกำรของตลำด ซึ งส งผลต อกำรเปลี ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์และมูลค ำของเงินลงทุน   

- ควำมเสี ยงด้ำนธุรกิจเทคโนโลยีกำรเงิน (Financial technology risk) : ในกลุ มธุรกิจนี้มีกำรแข งขันที ค อนข้ำงรุนแรง
และหลำยบริษัทใหม ต้องแข งขันกับบริษัทเทคโนโลยีขนำดใหญ  ซึ งบริษัทเกิดใหม เหล ำนี้อำจจะไม สำมำรถพัฒนำ
เทคโนโลยีที คิดค้นถึงขั้นที สร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทได้ 

- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนในต ำงประเทศ (Foreign investment risk) : กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต ำงประเทศมีควำม
เสี ยงในเรื องของควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ ควำมน ำเชื อถือของรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท 
ค ำธรรมเนียมในกำรทำธุรกรรมื้อขำยหลักทรัพย์ที สูง ค ำใช้จ ำยทำงด้ำนภำษี สภำพคล องของหลักทรัพย์และควำม
มั นคงทำงเศรษฐกิจ อย ำงไรก็ตำมทำงบริษัทได้กำรได้ลงทุนตรำสำรทุนต ำงประเทศผ ำนทำง American Depositary 
receipts ซึ งรำคำหลักทรัพย์และเงินปันผลอยู ในรูปของสกุลเงินดอลล ำห์สหรัฐ (USD) 

- ควำมเสี ยงด้ำนธุรกิจจโีนม (Genomic Business risk) : เนื องจำกธุรกิจทำงด้ำนจีโนมอำจจะไม สำมำรถที จะพัฒนำให้
สำมำรถใช้งำนในเชิงพำนิชย์ได้ ซึ งจะส งผลกระทบต อรำยได้ของบริษัทที ได้เข้ำไปลงทุน 

- ควำมเสี ยงด้ำนธุรกิจดูแลสุขภำพ (Healthcare sector risk) : ซึ งอำจจะเกิดมำจำกทำงด้ำนของนโยบำยทำงกำรเมือง 
หรือกำรเปลี ยนแปลงทำงด้ำนงบประมำณค ำใช้จ ำยด้ำนสวัสดิกำรดูแลสุขภำพของทำงภำครัฐ  

- ควำมเสี ยงด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรม (Industrial sector risk) : กลุ มธุรกิจนี้มีควำมเสี ยงที อำจจะได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี ยนแปลงด้ำนต ำงๆ เช น มำตรกำรของทำงภำครัฐ ผลกระทบสิ งแดล้อมที เกิดจำกกระบวนกำรผลิต กำรขอเปลี ยน
หรือเคลมสินค้ำและผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี ยน 

- คำมเสี ยงด้ำนธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information technology sector risk) : เนื องจำกเป็นธุรกิจที มีกำรแข งขัน
สูงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศสหรัฐอเมริกึ งอำจจะส งผลต ออัตรำกำรกำไรของบริษัทที เข้ำไปลงทุนให้ลดลง 
นอกจำกนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื องของจำนวนในกำรผลิต แหล งเงินทุน แรงงำน ควำมล้ำสมัยของสินค้ำ ซึ งกำรที บริษัทไม 
สำมำรถนำเสนอและผลิตสินค้ำรุ นใหม ออกมำได้นั้นจะส งผลต อรำยได้ของบริษัท 

- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนในกลุ มหลักทรัพย์ขนำดเล็กและขนำดเล็กมำก (Small and Macro cap) : โดยทั วไปแล้วจะ
มีควำมเสี ยงในด้ำนของสภำพคล องในกำรซื้อขำยหลกทรัพย์ที มีควำมผันผวนที สูงและมีกำรซื้ออขำยหลักทรัพย์น้อย
ครั้ง ซึ งอำจส งผลต อกำรขำยหลักทรัพย์ได้ในอนำคต 
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- ควำมเสี ยงด้ำนกำรลงทุนที กระจุกตัว (Non-diversified risk) : กองทุนอำจมีน้ำหนักกำรลงทุนในบำงกลุ มหลักทรัพย์ที 
ค อนข้ำงสูงซึ งอำจส งผลต อกำไรและขำดทุนจำกกำรลงทุน ซึ งจะส งผลต อควำมผันผวนของมูลค ำสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน (Net Asset Value) 

 
ผลการดำเนินงาน : 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2564 
แหล งข้อมูล : https://ark-funds.com/arkk 

ทั้งนี้ กำรลงทุนในกองทุนรวมต ำงประเทศดังกล ำวอำจมีกำรเปลี ยนแปลงได้ในอนำคตโดยขึ้นอยู กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 
 
Q : ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุนเป็นอย่างไร? 
A :  A :  ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมต ำงประเทศ ข้อมูล ณ วันที  31 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 64 

• กองทุน ARKK Innovation ETF (ARKK) 
Annualized standard deviation 42.27% 

 
Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ? 
A : ไม มีกำรประกันเงินลงทุน และไม คุ้มครองเงินต้น 
 
Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 
A : วันที ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมำณ 1 ปี นับจำกวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

• การเสนอขายครั้งแรก (IPO)  
ผู้ลงทุนสำมำรถสั งซื้อหน วยลงทุนได้ตั้งแต วันที  24 กันยำยน – 5 ตุลำคม 2561ตั้งแต เวลำ 8.30 น. – 15.30 น. มูลค ำขั้นต ำ
กำรสั งซื้อไม น้อยกว ำ 5,000  บำท คำนวณเป็นหน วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที สั งซือ้หน วยลงทุนหำรด้วยรำคำขำยหน วย
ลงทุนบวกด้วยค ำธรรมเนียมกำรซื้อหน วยลงทุน (ถ้ำมี)  
 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
 ผู้ลงทุนสำมำรถสั งซื้อหน วยลงทุนได้ทุกวันทำกำรรับคำสั งซื้อหน วยลงทุนตำมที บริษัท จัดกำรกำหนด ตั้งแต เวลำ           

8.30 น.-15.30 น. มูลค ำขั้นต ำกำรสั งซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไปไม น้อยกว ำ 1,000 บำท และมูลค ำขั้นต ำของกำรสั งซื้อครั้ง
ถัดไปไม น้อยกว ำ 1,000 บำท สำหรับกำรใช้บริกำรหักบัญชีสม ำเสมอ ทั้งนี้รำคำขำยหน วยลงทุนจะบวกด้วยค ำธรรมเนียม
กำรซื้อหน วยลงทุน (ถ้ำมี) 

 

• ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่: 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมฟิลลิป จ่ำกดั   
849 อำคำรวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033  โทรสำร 0-2635-3040 
หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน วยลงทุนที บรษิัทจัดกำรแต งตัง้ 
 

• การชําระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: ผู้สั งซื้อต้องช่ำระเป็นเงินสดคำสั งหักบัญชธีนำคำร เชค็ หรือดรำฟต์สั งจ ำยในนำม 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท เลขทีบ่ัญช ี
กสิกรไทย  จิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร ์ บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  602-1-00015-7  
กรุงเทพ  จิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร์  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  054-3-01709-9  
ไทยพำณิชย์  สีลม  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  065-3-02755-8  
กรุงไทย  สีลม  บลจ.ฟิลลิป  กระแสรำยวัน  022-6-05303-2  
กรุงศรีอยุธยำ  บำงรัก  บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  007-0-09660-1  
ทหำรไทยธนชำต อำคำรวรวฒัน์ สีลม บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  118-1-07789-0 
เกียรตินำคินภัทร สำนักงำนใหญ   บลจ.ฟิลลิป เพื อซื้อหน วยลงทุน  กระแสรำยวัน  100-0-00228-7 

 

• สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน วยลงทุนสำมำรถสั งขำยคืนหน วยลงทุนได้ทุกวันทำกำรรับคำสั งขำยคืนหน วย
ลงทุนตำมที บริษัทจัดกำรกำหนด ตั้งแต เวลำ 8.30 น.-15.30 น. ผ ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที 
บริษัทจัดกำรแต งตั้ง โดยผู้ถือหน วยลงทุนต้องมีมูลค ำหน วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม น้อยกว ำ 100 หน วย ทั้งนี้บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผู้ขำยคืนหน วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันคำนวณรำคำรับซื้อคืนหน วยลงทุนของ
กองทุน โดยไม นับรวมวันหยุดทำกำรในต ำงประเทศ  

 

ข้อกำหนดการซื้อขายโอนหน่วยลงทุน ? 

A : 
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Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับกำรจองซื้อหน วยลงทุนทั้งหมด หรือบำงส วนในกรณีใดกรณีหนึ ง
ดังต อไปนี ้
(1)  กรณีที กำรสั งซื้อหน วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน วยลงทุนของกองทุนเกินกว ำจำนวนหน วยลงทุนของโครงกำรตำมที 
ได้รับอนุมัติจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(2)  กรณีเอกสำรหรือข้อมูลที บริษัทจัดกำรได้รับจำกผู้สั งซื้อหน วยลงทุนไม ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม ครบถ้วน 
(3)  กรณีบริษัทจัดกำรเกิดข้อสงสัยว ำกำรซื้อหน วยลงทุนของผู้สั งซื้อหน วยลงทุนไม โปร งใส เช น อำจเป็นกำรฟอกเงิน เป็นต้น 
(4)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที จะปฏิเสธกำรสั งซื้อหน วยลงทุนในบำงกรณีตำมที บริษัทจัดกำรเห็นสมควร เช น ในกรณีที 
บริษัทจัดกำรเห็นว ำเป็นประโยชน์ต อกองทุน หรือผู้ถือหน วยลงทุน หรือกรณีที กำรสั งซื้อหน วยลงทุนอำจก อให้เกิดปัญหำในกำร
บริหำรกองทุนหรือก อให้เกิดผลเสียหำยแก กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน วยลงทุน 
และชื อเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจัดกำรเป็นหลัก 
(5)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั งซื้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน วยลงทุนไม ว ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

 
Q : บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนเมื่อใด? 

•   การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน: 
บริษัทจัดกำรอำจเลื อนก่ำหนดกำรช่ำระเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุนคืนแก ผู้ถือหน วยลงทุนที ได้มีค่ำสั งขำยคืนหน วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต อไปน้ี 
(1)  บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว ำเป็นกรณีที เข้ำเหตุใดเหตุหนึ งดังนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผดููแลผลประโยชน์แล้ว   
(ก) มีเหตุจ่ำเปนท่ำใหไมสำมำรถจ่ำหนำย จำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยำงสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุที ทำให้กองทุนรวมไม ได้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ งเหตุดังกล ำว
อยู นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำร 
(2)  ผู้ถือหน วยลงทุนมีคำสั งขำยคืนหน วยลงทุนก อนหรือในช วงระยะเวลำที บริษัทจัดกำรพบว ำ รำคำรับซื้อคืนหน วยลงทุน
ไม ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
กำรเลื อนก่ำหนดกำรช่ำระเงินคำขำยคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตำมข้อ (1) และ (2)  บริษัทจัดกำรอำจเลื อนไดไม
เกิน 10 วันท่ำกำรนับตั้งแตวันท่ำกำรถัดจำกวันที มีค่ำสั งขำยคืนหนวยลงทุนนั้น  เวนแตไดรับกำรผอนผันจำกส่ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

• การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจัดกำรอำจไมขำย  ไมรับซื้อคืน  หรือไมรับสับเปลี ยนหนวยลงทุนตำมค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน  หรือค่ำสั งสับเปลี ยน
หนวยลงทุนที ไดรับไวแลว หรืออำจหยุดรับค่ำสั งซื้อ ค่ำสั งขำยคืน หรือค่ำสั งสับเปลี ยนหนวยลงทุนไดในกรณีที ปรำกฏเหตุ
ดังตอไปน้ี  
(1)  ตลำดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขำยหลักทรัพยไมสำมำรถเปดท่ำกำรซื้อขำยไดตำมปกติ  
(2)  บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว ำเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบ
ของผดููแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทำได้ไม เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต จะได้รับกำรผ อนผันเวลำดังกล ำวจำกสำนักงำน 
(ก) มีเหตุจ่ำเปนท่ำใหไมสำมำรถจ่ำหนำย จำย  โอน หลักทรัพย์หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยำงสมเหตุสมผล  
(ข) ไม สำมำรคำนวณมูลค ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  

 A : 

 

 A : 
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(ค) มีเหตุจำเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน วยลงทุน 
 (3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดังต อไปนี้เกิดขึ้นซึ งก อให้เกิด
ผลกระทบต อกองทุนรวมอย ำงมีนัยสำคัญ 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล ำวไม สำมำรถเปิดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ท้ังนี้ เฉพำะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที ซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แห งนั้นเกินกว ำร้อยละ 10 ของมูลค ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุกำรณ์ที ทำให้ไม สำมำรถแลกเปลี ยนเงินตรำต ำงประเทศได้อย ำงเสรี และทำให้ไม สำมำรถโอนเงินออกจำก
ประเทศหรือรับโอนเงินจำกต ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที ทำให้กองทุนรวมไม ได้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ งเหตุดังกล ำว
อยู เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นกำรไม ขำยหน วยลงทุนตำมคำสั งซื้อหน วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับคำสั งซื้อหน วยลงทุนแก ผู้ลงทุน
เฉพำะรำย เนื องจำกปรำกฎข้อเท็จจริงดังต อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว ำผู้ลงทุนรำยนั้นๆ มีส วนเกี ยวข้องกับกำรกระทำอย ำงใดอย ำงหนึ งดังนี ้
1. กำรกระทำที เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน ไม ว ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต ำงประเทศ 
2. กำรให้กำรสนับสนนุทำงกำรเงินแก กำรก อกำรร้ำย  
3. กำรกระทำที เป็นกำรปฏิบัติตำมคำสั งเกี ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจัดกำรไม สำมำรถดำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื อทรำบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ 
(5) อยู ในระหว ำงดำเนินกำรเปลี ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอัน
เนื องมำจำกกำรที บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยว์ ำดว้ยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิกำรจัดกำรกองทุนรวม 
กำรจดักำรกองทุนส วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพยแ์ละกำรคำ้หลักทรัพย์และกำรจัดจำหน ำยหลักทรัพย์ที 
เป็นหน วยลงทุน และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ ซึ งให้กระทำได้ไม เกิน 3 วันทำกำร 

• การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน วยลงทุน หรือในกรณีที มีควำมจำเป็นเพื อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงินให้บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสั งซือ้หรือคำสั งขำยคืนหน วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นกำรชั วครำวตำมระยะเวลำที สำนักงำนประกำศซึ งไม เกิน 20 วันทำกำรติดต อกัน 

 
Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  
A :  ผู้ถือหน วยลงทุนสำมำรถสับเปลี ยนกำรถือหน วยลงทุนระหว ำงกองทุนเปิดที อยู ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจดักำรได้ตำม

เงื อนไขที บริษัทจดักำรกำหนด  โดยติดต อได้ที บริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน วยลงทุนที บริษัทจัดกำร
แต งตัง้ ท้ังนี้ กำรสับเปลี ยนกำรถอืหน วยลงทุนระหว ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำมเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงกำรจดักำรของทัง้
กองทุนเปิดต้นทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

 
Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจำกัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  ผู้ถือหน วยลงทุนมีสิทธิที จะโอนเปลี ยนมือหน วยลงทุนได้ ทั้งนี้ จะต้องไม ขัดต อกฎหมำยว ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน:  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั งซื้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน วยลงทุนไม ว ำทำงตรงหรือ
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ทำงอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
 

Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?  
A  :  ท ำนสำมำรถติดตำมมูลค ำหน วยลงทุนของท ำนได้จำก 

- บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน หน วยลงทุนที บริษัทจัดกำรแต งตัง้ 
- ทำงอินเทอร์เน็ตได้ที   www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  
A : บริษัทจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน วยลงทุน  โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน วยลงทุนเป็นหนังสือรบัรองสิทธิในหน วยลงทุน ท้ังนี้ 

นำยทะเบยีนหน วยลงทุนจะดำเนนิกำรส งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน วยลงทุน เพื อจดัส งให้แก ผู้ถอืหน วยลงทุนภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับตัง้แต วันถดัจำกวันทำกำรซื้อขำยหน วยลงทุนรำยกำรน้ัน ๆ  

 
Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?  

A :  หำกผู้ถือหน วยลงทุนถือหน วยลงทุนเกินกว ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน วยลงทุนที จำหน ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม นับคะแนนเสียงส วนที เกินดังกล ำว เว้นแต เป็นกรณีกองทุนรวมที มีกำรแบ งชนิดหน วยลงทุนและ
หน วยลงทุนชนิดดังกล ำวมีผู้ถือหน วยลงทุนเพียงรำยเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน วยลงทุนดังกล ำวได้เต็มตำมจำนวนที 
ถืออยู  
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  
A : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้จำกเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร 

www.phillipasset.co.th 

 
Q  : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทําอย่างไร ?  
A : ติดต อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ำกดั โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือที  ส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help 

Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

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


PWIN : หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A)  

 
 
 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการ และกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
 A : กรรมกำรของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5   ท ำน 
  1. นำยลี เชย์ คิ - ออง กรรมกำร 
  2. นำยไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมกำร 
  3. นำยสตีเวน คิน - ไว โล กรรมกำร 
  4. นำยติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมกำรผู้จัดกำร 
  5. นำยพจน์ หลิกำพันธ์ กรรมกำร 
      กรรมกำรอิสระ : ไม มี 
 
กองทุนภายใต้การบรหิารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ     PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ   PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ    PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว    P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน    PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ัน    PWIN 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย    PBOND 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวช่ันเพื่อการเลี้ยงชีพ  PWINRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ P-CGREEN 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 3,671.35 ล้านบาท 
 
Q  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
A : คณะกรรมกำรลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2.  นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ   Fund Manager 
   
Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่อะไร? 
A  : ผู้จัดกำรกองทุนมี  2 ท ำน ได้แก  
 

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  Bachelor of Commerce 

The University of British 
Columbia 

มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การ
ธนาคาร และการลงทุน ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน ? 



PWIN : หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A)  

นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ  Master of Business 
Administration  
The University of Southern 
California 
 

มากกว่า 20 ปี ด้านการเงิน และ
การลงทุน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งการวิเคราะห์งบการเงิน 
และการลงทุนตลาดทุนใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

 
Q  : ใครเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ของ 

กองทุนรวมนี้? 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต อ 1388 
- บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2305-9000 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซมีิโก้ จำกัด   โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี  กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต อ 8888 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
- บริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  
- บริษัท หลักทรัพย์อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
- บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกดั โทรศัพท์ 0-2861-5508 
- บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน เมอชั น พำร์ทเนอร์ จำกดั โทรศัพท์  0-2660-6677 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต อ 5043 , 5044 
- บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกดั โทรศัพท์ 0-2266-6697 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จำกัด (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
- บริษัท หลักทรัพย์นำยหนำ้ซื้อขำยหน วยลงทุนฟินโนมีนำ จำกดั โทรศัพท์ 0-2-026-5100 
- บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกดั  (มหำชน)  โทรศัพท์ 0-2022-5800 
- บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั น พำรท์เนอร์ จำกดั (มหำชน)   โทรศัพท์ 0-2117-7878 
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทรศัพท์ 0-2-680-1111, 0-2680-1000 

 

• นายทะเบียนกองทนุ: 
  ชื อ  :  บริษัท ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จำกัด (มหำชน) 
  ที อยู  :  เลขที  1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 10120 
    โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสำร 0-2283-1298 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์: 
 ชื อ  :   บริษัท ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกดั (มหำชน) 
 ที อยู   :   เลขที  1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

A : 

 



PWIN : หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A)  

    โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสำร 0-2283-1298 
   นอกจำกหน้ำที ตำมที กำหนดไว้ในสัญญำแต งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้ำที ตำมกฎหมำยในกำรรักษำผลประโยชน์

 ของผู้ถือหน วยลงทุนด้วย 
 
 
 
     
 
Q  :  ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ีใ่ด?  
A  :   ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ มเติมได้ที บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน วยลงทุนที บริษัทจัดกำร

แต งตัง้ขึ้น รวมถึงสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ มเติมได้ที  www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 
 

1. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นควำมเสี ยงในกำรลงทุนที ขึ้นอยู กับควำมมั นคงทำงด้ำน
เศรษฐกิจหรือกำรเมืองของประเทศที กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหำผลตอบแทน เช น ควำมเสี ยงทำงกำรเมือง ควำมเสี ยงที 
เกิดจำกควำมไม แน นอนหรือกำรเปลี ยนแปลงของกฎหมำยในประเทศที กองทุนไปลงทุน ควำมเสี ยงเกี ยวกับภำษี ควำมเสี ยง
เกี ยวกับอัตรำแลกเปลี ยนและกำรควบคุมอัตรำแลกเปลี ยน เป็นต้น  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง : 
 บริษัทจัดกำรจะศึกษำและประเมินปัจจัยเสี ยง รวมทั้งข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ และกำรเงิน ของประเทศที จะลงทุน อย ำง

ระมัดระวัง รวมทั้งศึกษำข้อจำกัดต ำงๆเพิ มเติม เพื อมิให้เป็นอุปสรรคต อกำรลงทุนของกองทุน 
 
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ควำมเสี ยงที เกิดจำกควำมสำมำรถในกำร

ดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร ซึ งจะส งผลกระทบต อรำคำซื้อขำยของตรำสำร ให้มีกำรปรับตัวเพิ มขึ้นหรือลดลง 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง :  
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ที จะลงทุน โดยวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน  ผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรงำน

รวมถึงจะติดตำมผลกำรดำเนินงำนและข้อมูลข ำวสำรของผู้ออกตรำสำรอย ำงใกล้ชิดและต อเนื อง 
 
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ควำมเสี ยงจำกกำรที ผู้ออกตรำสำรมีผล

กำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิที ด้อยลง จึงขำดสภำพคล องที จะจ ำยเงินตำมภำระผูกพันเมื อครบกำหนดเวลำ ส งผลให้ผู้ลงทุน
ไม ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตำมเวลำที กำหนดไว้   

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง : 
 บริษัทจัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำม

น ำเชื อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจำอย ำงสม ำเสมอ 
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

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


PWIN : หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A)  

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคลองของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ควำมเสี ยงจำกกำรที กองทุนไม สำมำรถจำหน ำย
หลักทรัพย์ที ลงทุนได้ในรำคำที เหมำะสมและภำยในระยะเวลำอันสมควร  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง : 
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ที ควำมสภำพคล องให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะและนโยบำยกำรลงทุน

ของกองทุนอย ำงเหมำะสม เพื อให้มีควำมคล องตัวในกำรบริหำรกองทุน 
 
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื องจำกกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินเวชั น มี

นโยบำยที เน้นกำรลงทุนในหลักทรัพยต ำงประเทศ  รำคำหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนจึงอยู ในรูปสกุลเงินต ำงประเทศ เช น สกุลเงิน
ดอลลำร์ ดังนั้น ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี ยนจึงอำจมีผลต อกำรดำเนินงำนของกองทุนโดยเฉพำะเมื อมีกำรแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ดังกล ำวเป็นเงินบำท  

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง :  
 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ (Derivatives) เพื อป้องกันควำมเสี ยงเกี ยวกับอัตรำแลกเปลี ยน โดยพิจำรณำ

ถึงสถำนกำรณ์ และควำมเหมำะสม เพื อลดควำมเสี ยงในส วนน้ี 
 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เนื องจำกสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำบำงประเภทอำจจะมี

กำรขึ้นลงที ผันผวนมำกกว ำหลักทรัพย์พื้นฐำน ดังนั้น หำกกองทุนมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล ำว ย อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมี
ควำมผันผวนมำกกว ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐำน 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง :  
 บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบที เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเสี ยง โดยใชเ้ครื องมือในกำรวิเครำะห์ควำมเสี ยงแบบ Value-at-risk 

มำใช้ในกำรบริหำรควำมเสี ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ 
 
7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื องจำกกองทุนอำจมีกำรลงทุนใน

ต ำงประเทศ จึงมีควำมเสี ยงจำกกำรเปลี ยนแปลงต ำง ๆ ภำยในประเทศที กองทุนเข้ำไปลงทุน เช น กำรเปลี ยนแปลงทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจ กำรเปลี ยนแปลงนโยบำยต ำงประเทศที เกี ยวกับกำรแลกเปลี ยนเงินตรำต ำงประเทศและกำรนำเงินกลับ
เข้ำมำในประเทศ ซึ งอำจส งผลให้กองทุนไม สำมำรถชำระเงินให้ผู้ถือหน วยลงทุนได้ตำมจำนวนหรือเวลำที กำหนด 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยง : 
 บริษัทจัดกำรจะติดตำมสถำนะกำรณ์ของประเทศคู ค้ำที กองทุนมีกำรลงทุนไว้อย ำงใกล้ชิด และสม ำเสมอ เพื อลดควำมเสี ยง

ดังกล ำว 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ Single entity  limit ของผู้รับฝำก ผู้ออกตรำสำร หรือคู สัญญำแล้วแต 
กรณี 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม จำกดัอัตรำส วน 
2 ตรำสำรภำครฐัต ำงประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
ไม จำกดัอัตรำส วน 

 2.2 กรณีมี credit rating อยู ในระดับ investment gradeแต ต ำกว ำ 2 อันดับแรก  ไม เกิน 35% 
3 หน วย CIS  ไม จำกดัอัตรำส วน 
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกที ผู้รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลักษณะ

อย ำงใดอย ำงหนึ งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ท้ังนี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที รัฐบำลเป็น
ประกัน           

ไม เกิน 20%1 

5 ตรำสำรที มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหนี้กึ งทุน ตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำแฝง
ที ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณชิยต์ ำงประเทศที 
ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรที มีลักษณะอย ำงใดอย ำงหนึ งดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปดิเผยข้อมูลเป็นกำรทั วไปโ ดยมีรำยละเอยีดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต วันที ลงทุน และ
ไม ได้มีลักษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล ำวเป็น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำย
ว ำดว้ยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน 
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพื อกำรเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู อำศยั 
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย อมแห งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนำคำรเพื อกำรส งออก    และนำเข้ำแห งประเทศไทย 

ไม เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต อัตรำใด
จะสูงกว ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตรำสำรที ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
  

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 



PWIN : หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A)  

5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู ในระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต วันที ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1 ตรำสำรทุนที จดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพยส์ำหรับผู้ลงทุน
ทั วไป ของ SET หรือของตลำดซือ้ขำยหลักทรัพยต์ ำงประเทศ (แต ไม รวมถงึตรำ
สำรทุนที ผู้ออกตรำสำรอยู ระหว ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที อำจทำใหม้ีกำรเพิกถอน
กำรเป็นหลักทรัพยซ์ื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพยต์ ำงประเทศ) 
6.2 ตรำสำรทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตัง้ขึ้นไม ว ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต ำงประเทศ ซึ งหุ้นของบรษิัทดังกล ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพยต์ ำงประเทศ (แต 
ไม รวมถงึบริษัทที อยู ระหว ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที อำจทำให้มีกำรเพิกถอนหุ้น
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต ำงประเทศ) 
6.3 หุ้นที อยู ในระหว ำง IPO เพื อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 6.1  
6.4 ตรำสำรที มีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุน ตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ
แฝงที ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรน้ันในต ำงประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยต ำงประเทศ (แต ไม รวมสำขำของ ธพ. 
ต ำงประเทศที ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.4.2 มี credit rating อยู ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตรำสำรที มีลักษณะอย ำงใดอย ำงหนึ งดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลำดหลักทรพัย์ต ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทั วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตรำสำรที ม ี 
กำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วันนับแต วันที ลงทุน และไม ได้มีลักษณะตำม  
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดงักล ำวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว ำงประเทศที ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต ำงประเทศที มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำมข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที เป็นตรำสำรที มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต วันที ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู ในระบบของ regulated market  
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที มี issuer rating อยู ใน

รวมกันไม เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต 
อัตรำใดจะสูงกว ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ระดับ investment grade  
6.6 ธุรกรรมดงันี้ ที คู สัญญำมี credit rating อยู ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo  
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน วย infra หรือ หน วย property ที มีลักษณะครบถว้น ดังนี ้
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู ในระหว ำง IPO เพื อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรบัผู้ลงทุนทั วไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำย
หลักทรัพย์ต ำงประเทศ  (แต ไม รวมถงึหน วยดังกล ำวที อยู ระหว ำงดำเนินกำรแก้ไข
เหตุที อำจทำให้มีกำรเพกิถอนหน วยดงักล ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต ำงประเทศ) 
6.7.2  เป็นหน วยของกองทุนที ไม ได้มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช ำ แล้วแต กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที 
สำนักงำนกำหนด         

7 หน วย infra หรือหน วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช ำ แล้วแต กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที สำนักงำนกำหนด และมีลักษณะตำม 6.7.1 

ไม จำกดัอัตรำส วน 

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจำกที ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)  รวมกันไม เกิน 5% 
 1  หรือไม เกิน 10% เมื อเป็นกำรลงทุนในต ำงประเทศหรือผู้มีภำระผูกพันมีภูมิลำเนำอยู ต ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale  
2หรือกรณีเป็นกำรลงทุนในต ำงประเทศหรือผู้มีภำระผูกพันมีภุมิลำเนำอยู ต ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale  
3หรือกรณีเป็นกำรลงทุนในต ำงประเทศที คู สัญญำในฐำนะผู้มีภำระผูกพันมีภุมิลำเนำอยู ต ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale   
 
 ส่วนที่ 2 : อัตราสว่นการลงทนุทีค่ำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู ในกลุ มกจิกำรเดยีวกันหรือกำรเขำ้

เป็นคู สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดงักล ำว  
ไม เกินอัตรำใดอตัรำหนึ งดังนี้ 
แล้วแต อัตรำใดจะสูงกว ำ 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใช้เงิน ที นิติ

บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม รวมถึงสำขำในต ำงประเทศของ นิติบคุคลดังกล ำว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั งจ ำย หรือคู สัญญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนำคำรพำณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู อำศัย 
(ไม รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู สัญญำตำม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไม เกิน 45% เฉลี ยในรอบ
ปีบัญชี  
- อัตรำขำ้งต้นไม ใชก้ับกองทุนที 
อำยุกองทุนคงเหลือ<6 เดือน ทั้งนี้ 
เฉพำะกองทุนที มีอำยุทั้งโครงกำร 
>1 ปี  
  

2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ที มีเงื อนไขห้ำมเปลี ยนมือแต กองทุนได้
ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธกีำรที กฎหมำย
กำหนด หรือมเีงื อนไขใหก้องทุน สำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2 ตรำสำรที มีสัญญำซื้อขำยล วงหน้ำ (แต ไม รวมถึงตรำสำรที มีสญัญำซื้อขำย
ล วงหน้ำซึ งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ที ออกใหม ) 
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกที มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตำมข้อ 5 ของส วนนี้ 

รวมกันไม เกิน 25% 

3 Reverse repo  ไม เกิน 25% 
4 Securities lending  ไม เกิน 25% 
5 ตรำสำรดงันี้ (total SIP) ซึ งได้แก  ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ของส วนที  1 : อัตรำส วน

กำรลงทุนที คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู สัญญำ (Single entity limit) แต ไม 
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุน ตรำสำรที มีสัญญำซือ้ขำยล วงหน้ำแฝงที 
มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส วนที  1 อัตรำส วนกำรลงทุนที 
คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู สัญญำ (Single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู ในระดับต ำกว ำ investment grade  หรือไม มี credit 
rating   

รวมกันไม เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี ้
hedging limit :   
กำรเขำ้ทำธุรกรรม derivatives ที มีวัตถุประสงค์เพื อกำรลดควำมเสี ยง 

 ไม เกินมูลค ำควำมเสี ยงที มีอยู  
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หมายเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท ำเงินฝำกเพื อกำรดำเนินงำนของกองทุนไม มีข้อกำหนดเกี ยวกับ 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส วน 
1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึ ง ทุกกองทุนรวม รวมกันภำยใต้กำร

จัดกำรของบรษิัทจัดกำร รำย
เดียวกันต้องมจีำนวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
นั้น  

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ งหน้ีกึ งทุนของผู้ออกรำยใดรำยหนึ ง (ไม รวมถึงตรำสำรหนี้
ภำครัฐไทยหรือตรำสำรหนี้ภำครฐัต ำงประเทศ) 

2.1 ไม เกิน 1 ใน 3 ของมูลค ำ
หน้ีสินทำงกำรเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตรำสำรรำย
นั้น ตำมที เปดิเผยไวใ้นงบกำรเงนิ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล ำสุด 
ทั้งนี้ ในกรณีที ผู้ออกตรำสำรมี
หน้ีสินทำงกำรเงินที ออกใหม ก อน
ครบรอบระยะเวลำบัญชถีัดไปและ
ยังไม ปรำกฏในงบกำรเงินล ำสุด 
บริษัทจัดกำรอำจนำมูลค ำหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดังกล ำวมำรวมกับ
มูลค ำหน้ีสินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล ำสุดดว้ยก้ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทำงกำรเงินน้ันจะต้องเป็น
ข้อมูลที มีกำรเผยแพร เป็นกำร
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตรำสำร
ไม มีหน้ีสินทำงกำรเงินตำมที 
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินสำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีล ำสุด2ใหใ้ช้
อัตรำส วนไม เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค ำกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรตำมขอ้นี้ของผู้ออกรำยนั้นเปน็
รำยครั้ง เว้นแต ในกรณีที ผู้ออกตรำ
สำรได้มีกำรยื นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้พิจำรณำ
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เป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตรำ
สำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที 
ออกใหม และมี credit rating อยู 
ในระดับต ำกว ำ investment 
grade หรือไม มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภำยใตก้ำร
จัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกัน
รวมกันไม เกิน  1ใน 3 ของมูลค ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดังกล ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต กรณีที 
ผู้ออกตรำสำรได้มกีำรยื นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อัตรำส วนตำม 2.2 ไม ใช้กับกรณี
เป็นตรำสำรที ออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนำคำรพำณชิย์ บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเครดติฟองซเิอร์ ตำม
กฎหมำยว ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน 
2 ธนำคำรออมสิน 
3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4 ธนำคำรเพื อกำรเกษตร  และ
สหกรณ ์
5 บรรษัทตลำดรองสินเชื อที อยู 
อำศัย 
6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย อมแห งประเทศ
ไทย 
7 ธนำคำรเพื อกำรส งออกและ
นำเขำ้แห งประเทศไทย 
8 ธนำคำรอิสลำมแห งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถำบันกำรเงินระหว ำงประเทศ
ที ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11 สถำบันกำรเงินต ำงประเทศที มี
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ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตำม 1-9)  

3 หน วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง - ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต ำงประเทศ ที ออก
หน วยนั้น  
- อัตรำขำ้งต้นไม ใชก้ับกำรลงทุน
ดังนี ้
(1) กำรลงทุนในหน วย CIS ของ
กองทุนที มีลักษณะครบถว้น ดังนี ้
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน 
(1.1) มีขนำดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม โดยมีอำยุไม 
เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต อผู้ลงทุนในวง
กว้ำง 

4 หน วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ ง ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน วยนั้น เว้นแต เป็นหน วย 
infra ของกองทุนที มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนกังำน 
(1) มีขนำดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม โดยมีอำยุไม เกนิ 
2 ป ี
(3) เสนอขำยต อผู้ลงทุนในวงกวำ้ง 

5 หน วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน วย 
propertyทั้งหมดของกองทุน 
property ที ออกหน วยนั้น เว้นแต 
เป็นหน วย property ของกองทุนที 
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน 
(1) มีขนำดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม โดยมีอำยุไม เกิน 
2 ป ี
(3) เสนอขำยต อผู้ลงทุนในวงกวำ้ง 
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หมำยเหตุ : 1หนี้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมำตรฐำนกำรบัญชีที ผู้ออกตรำสำรดังกล ำวได้จัดทำงบกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนั้น โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำม
กฎหมำยว ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที เป็นที ยอมรับในระดับสำกล เช น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรำสำร 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี [3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [1 ปีที่ผ่านมา] 

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้ งหมดที่
ประมาณการได้ 

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

➢ ค ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ไม เกิน 2.14 1.0379 1.6078 1.6036 
➢ ค ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม เกิน 0.10 0.0208 0.0322 0.0321 

➢ ค ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ไม เกิน 0.10 0.0415 0.0643 0.0641 
➢ ค ำใช้จ ำยอื น  [เช น กำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์และส งเสริมกำรขำย] 
ไม เกิน 0.5 - - - 

➢ ค ำใช้จ ำยอื นๆ 
- ค ำผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค ำธรรมเนียมธนำคำร (Bank Charge) 
- ค ำใช้จ ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
(Commission) 

- ค ำประกำศมูลค ำหน วยลงทุน  
(NAV Announce Expense) 

ไม เกิน 1.61  
0.0178 
0.0284 
0.3314 

 
- 

 
0.0234 
0.0159 
0.1093 

 
- 
 

 
0.0082 
0.0093 
0.1944 

 
- 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ไม่ได้ 

    

➢ ค ำใช้จ ำยอื น ๆ  ตำมที จ ำยจริง 0.0022 0.0079 0.0051 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 3.95 1.4800 1.8608 1.7224 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือ
หนว่ยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value]  
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value]  
[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value]  
[2 ปีที่ผ่านมา] 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรขำยหน วย [Front-end 
Fee] 

ไม เกิน 1.07 1.07 1.07 1.07 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน วย [Back-
end Fee] 

ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรสับเปลี ยนหน วย 
[Switching Fee] 
           ค ำธรรมเนียมกำรสับเปลี ยนเข้ำ 
           ค ำธรรมเนียมกำรสับเปลี ยนออก 

 
ไม เกิน 1.07 

ไม มี 

 
1.07 
ไม มี 

 
1.07 
ไม มี 

 
1.07 
ไม มี 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรโอนหน วย ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู  
และกำรออกใบหน วยลงทุน 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

ตำมอตัรำที  
นำยทะเบยีน
กำหนด 

➢ ค ำธรรมเนียมกำรหักเงินค ำซื้อหน วยลงทุน
จำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน วยลงทุน  
ค ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค ำขำยคืนหน วยลงทุน
เข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน วยลงทุน 

ตำมอตัรำที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ตำมอตัรำที ธนำคำร
พำณิชยก์ำหนด 

ตำมอตัรำที  
ธนำคำรพำณิชย์

กำหนด 

ตำมอตัรำที  
ธนำคำรพำณิชย์

กำหนด 

 
หมายเหตุ  

1) ค ำธรรมเนียมดังกล ำวข้ำงต้นเป็นอัตรำที รวมภำษีมูลค ำเพิ ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื นใด ในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี) 
 2) บริษัทจัดกำรอำจเพิ มค ำธรรมเนียมหรือค ำใช้จ ำยขำ้งต้นโดยไม ถือว ำเป็นกำรแก้ไขเพิ มเติมโครงกำรจัดกำรในอตัรำไม เกินร้อย

ละ 5 ของค ำธรรมเนียมหรือค ำใชจ้ ำย ทั้งนีเ้ป็นไปตำมที ระบุไว้ในรำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลักเกณฑ์ที สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด 

 3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค ำธรรมเนียมที เรียกเก็บจำกผู้สั งหรือ หรือผู้ถือหน วยลงทุนดังกล ำวจำกผู้สั งซื้อหรือผู้ถือ
หน วยลงทุนแต ละกลุ มหรือแต ละคนไม เท ำกันได้ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้รำยละเอียดหลักเกณฑใ์นกำรคิดค ำธรรมเนียมดังกล ำว
โดยประกำศผ ำนเว็บไซต์บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน วยลงทุน (ถำ้ม)ี 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
วิธีการคำนวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เฉลี่ย  
 

• ผลขำดทุนสูงสูดที เกดิขึ้นจรงิของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (Maximum drawdown) คือ -32.41% 
ข้อมูลตั้งแต วันที  8 ตุลำคม 2561 – 31 พฤษภำคม 2564 (ในกรณีกองทุนมีอำยุไม ถงึ 5 ปี ข้อมูล Maximum drawdown จะ
เป็นข้อมูลตั้งแต วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันส้ินรอบระยะเวลำบญัชี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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รายการการลงทุนและผลการดำเนินงาน 
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ค ำอธบำยเก่ียวกับกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบนัจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถอื

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่าที่สุด มีความสามารถในการช่าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่่า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก่าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส่าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสาร

หนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก่าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้

ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช่าระหนี้ต่่าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น

เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช่าระหนี้ได้ตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช่าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบใน

ระยะสั้น

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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ผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 ป ี(31 พ.ค. 61) n/a n/a n/a n/a n/a

5 ป ี(31 พ.ค. 59) n/a n/a n/a n/a n/a

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

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

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

เอกสำรกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำน

กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน (AIMC)

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ผูล้งทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*Benchmark: Morningstar Global Mkts Index NR USD (Adjusted by FX from Bloomberg)
    ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช วงระยะเวลาดังกล าว ไม ได เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต อปี 
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คำเตือน/ขอแนะนํา  

▪ กำรพิจำรณำร ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว ำสำนักงำนได้รับรองถึง
ควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน วยลงทุนที เสนอขำย
นั้น 

▪ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแน ใจว ำ ผู้ขำยหน วยลงทุนเปนบุคคลที ได้รับควำมเห็นชอบจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.     
▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูขอมูลที อำจมีผลต อกำรตัดสินใจลงทุน เชน กำรท่ำธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้อง (Connected 

Person) ไดที ส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผำนเครือข ำย internet ของส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพย์สินอื นเพื อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช นเดียวกันกับที บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพยสินอื นเพื อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดใหมีระบบงำนที ปองกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน เพื อใหเกิด
ควำมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน  

▪ บริษัทจัดกำรอนุญำตใหพนักงำนลงทุนในหลักทรัพยเพื อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศ 
ตำง ๆ ที สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก่ำหนด และจะตองเปดเผยกำรลงทุนดังกลำวใหบริษัทจัดกำรทรำบ เพื อที บริษัท
จัดกำรจะสำมำรถก่ำกับ และดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพยของพนักงำนได  

▪ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม มี
ภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั น ทั้งนี้ ผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนเปดฟิลลิป
เวิลด์อินโนเวชั น ไมได้ขึ้นอยูกับสถำนะทำงกำรเงิน  หรือผลกำรด่ำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพยจัดกำรกองทุนรวม        
ฟิลลิป จ่ำกัด 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้จำก เว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำร www.phillip.co.th 

▪ ในกรณีที ผูลงทุนตองกำรทรำบขอมูลเพิ มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงกำรไดที บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผูสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน วยลงทุนที บริษัทจัดกำรแต งตั้งขึ้น  
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