
กองทนุเปดิ ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

Phillip Long Term Equity Fund (P-LTF)

ค าเตอืน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที ่1 

มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนจะไม่สามารถ

น ามาลดหย่อนภาษีได้

• กองทุนได้รับมติพิเศษให้หยุดรับค าสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นการถาวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 

2563 เป็นต้นไป

ประเภทกองทนุรวม / กลุ่มกองทนุรวม
● กองทุนรวมตราสารทุน

● กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

ดัชนีชีว้ดั :
SET Total Return Index

ผลการด าเนนิงานและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 5 ปีปฏิทนิ (%ต่อปี)

ระดับความเสีย่ง 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน ฟิลลปิ จ ากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

87654321

ผู้จัดการกองทนุรวม
นายคุณสุชาติ เจริญวุฒิคุณ  ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 65

หนังสอืชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ Factsheet

ต่ า                                       สูง

ความเสีย่งสงู

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียในรอบปีไม่

น้อยกว่า 80 % ของ NAV

(แบบ 123-1)

นโยบายและกลยทุธก์ารลงทนุ

● มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 65  ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีการเติบโตสูง 

● กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง 

(Hedging) จากการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะนั้น

● มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี (active management)

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ (%ต่อป)ี

ข้อมลูกองทนุรวม

วันจดทะเบยีนกองทนุ : 26 มิ.ย. 2550
วันเริม่ตน้ class : -
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
อายกุองทนุ : -

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / 

ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฏหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสอืชีช้วนฉบบัเตม็

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม

www.phillipasset.co.th

Fund
YTD

30 Dec 21

3M

31 Mar 22

6M

30 Dec 21

1Y

30 Jun 21

P-LTF -1.97% -4.41% -1.97% 2.81%

Benchmark -3.83% -6.81% -3.83% 1.52%

Peer AVG -4.40% -5.73% -4.40% 1.01%

P-LTF (SD) 11.21% 11.76% 11.21% 10.40%

Benchmark* (SD) 12.36% 12.75% 12.36% 11.70%

Fund
3Y

28 Jun 19

5Y

30 Jun 17

10Y

29 Jun 12

Inception

26 Jun 07

P-LTF -3.73% -1.01% 4.28% 5.87%

Benchmark -0.28% 2.98% 6.24% 8.68%

Peer AVG -1.61% 0.98% 4.52%

P-LTF (SD) 18.98% 16.27% 15.54% 18.21%

Benchmark* (SD) 19.78% 16.58% 15.62% 19.14%

กองทุนหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป
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สัดส่วนประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ

การซือ้หนว่ยลงทนุ
วันท าการซือ้ : ทุกวันท าการ

เวลาท าการ : 8.30 – 15.30 น.

การซือ้ครั้งแรกขัน้ต่ า :  5,000 บาท

การซือ้ครั้งถดัไปขัน้ต่ า : 2,000 บาท

การขายคนืหนว่ยลงทนุ
วันท าการขายคนื : ทุกวันท าการ

เวลาท าการ : 8.30 – 12.00 น.

การขายคนืขัน้ต่ า : ไม่ก าหนด

ยอดคงเหลอืขัน้ต่ า : ไม่ก าหนด

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื : T+3

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ต่อปขีอง NAV)

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 5 อันดบัแรก

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ถอืหนว่ย (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)

P-LTF

Maximum Drawdown : -47.27%

Recovering Period : 0 เดือน

FX Hedging : N/A

อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : 0.26 เท่า

Sharpe Ratio : 0.08%

Alpha : 1.29%

Beta : 0.77

Tracking Error : N/A

อายเุฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A

Yield to Maturity : N/A

ข้อมลูเชงิสถติิ

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น 

โดยอัตราท่ีเรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

3. ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการค านวณ 

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท า

รายการ

การจดัสรรการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม / 

ผู้ออกตราสาร 5 อันดบัแรก

ค่าธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เก็บจริง

การจัดการ 1.6050% 1.6052%

รวมค่าใช้จ่าย 2.4075% 1.7334%

ค่าธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เก็บจริง

การขาย 0.50 ไม่เรียกเก็บ

การรับซื้อคืน 0.50 ไม่เรียกเก็บ

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 300 บาท ต่อรายการ 300 บาท ต่อรายการ

การโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี

ประเภททรพัยส์นิ สัดส่วน % ของพอรต์

บริการ 31.34%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 18.95%

ธุรกิจการเงิน 15.43%

ทรัพยากร 15.30%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ 15.51%

เงินฝากสถาบันการเงิน 1.79%

ทรัพย์สิน/หน้ีสินอื่น ๆ 1.67%

ชื่อหลกัทรพัย์ สัดส่วน %

ของพอรต์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด

(มหาชน)

5.34%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน)

5.12%

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4.77%

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน)

4.61%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน)

4.50%

กลุ่มอุตสาหกรรม สัดส่วน %

ของพอรต์

บริการ 31.34%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 18.95%

ธุรกิจการเงิน 15.43%

ทรัพยากร 15.30%

เทคโนโลยี 9.70%



P-LTF

ค าอธบิาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV

ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ

ลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้ นใช้ระยะเวลานาน

เท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการ

ซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุน

รวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบ

กับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe 

Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุน

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้

วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 

แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของ ตลาด Beta 

มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอายุ ซึ่งค านวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่

จะได้รับคืน น ามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสาร
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