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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 
 

สาสนจากบรษิัทจัดการ 
 
 
        วันที่  24  มีนาคม พ.ศ.  2557 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
 
  บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด ไดบริหารและจัดการกองทนุเปด ฟลลิป หุนระยะยาว มาครบรอบปบัญชี 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 จึงขอสงรายงานประจํารอบปบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทานเพื่อเปนขอมูลประกอบการลงทุน 
 
 ทายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานเปนอยางสูงที่ไดมอบความไววางใจใหกับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของทานตลอดมา ซึ่งถือเปนภารกิจอันสําคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณดวย
ความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  พรอมกันนี้บริษัทจัดจะพัฒนารูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อรองรับความตองการของผูลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 
สามารถติดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2635-3033 หรือ www.phillipasset.co.th  
 
 
 
 
         
                บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากดั 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 
รายละเอยีดกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 

 
วัตถุประสงคโครงการ : 
 

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตองการลงทุนในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทินเพื่อรับสิทธิ          
ประโยชนทางภาษี โดยสามารถนําเงินลงทุนไปลดหยอนจากเงินไดหลังจากหักคาใชจายเพื่อประหยัดภาษี  ทั้งนี้ตองเปนเงินลงทุน 
สวนที่ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุนได  

 
 
นโยบายการลงทุน : 
 

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนสามัญ
จดทะเบียน รวมถึงตราสารแหงทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจด
ทะเบียนโดย เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุน
ที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง (growth stocks) สวนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบให
กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได และ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง 
(hedging) จากการลงทุน และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structured Notes) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหลงทุนหรือมีไวไดเพื่อประโยชนของผูลงทุน 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
 

 

ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนในรอบปบัญชีบัญชีที่ผานมา: 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ตลาดหลักทรัพยในรอบป 2556 ที่ผานมาจัดไดวาเปนปที่ราคาหุนและดัชนีตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากอีกป โดยดัชนี
ตลาดหลักทรัพยไดขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ 1,646.22 จุด และทําจุดต่ําสุดของปที่ 1,260.08 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยไดเริ่มปรับตัว
ลดลงในเดือนพฤษภาคม 2556 หลังจากปรับขึ้นมาอยางตอเนื่องในชวง 3 – 5 ปที่ผานมานับ โดยการปรับตัวลดลงนั้นมีสามเหตุหลัก
มาจากปจจัยในประเทศและปจจัยตางประเทศ ไดแก การที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะฟนตัวและสามารถเติบโตได
ในระดับที่ดีขึ้นทําใหคาดวาจะมีการลดหรือยกเลิกมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ QE. ซึ่งจะทําใหปริมาณเงินใน
ตลาดโลกจะลดลงซึ่งสงผลใหมีการขายสินทรัพยในตลาดเกิดใหมเพื่อนําเงินกลับไปลงทุนยังสหรัฐอเมริกาหรือตลาดประเทศ
พัฒนาแลว ทําใหมีการขายสุทธิอยางตอเนื่องของนักลงทุนตางประเทศ และปจจัยดานการเมืองในประเทศที่เริ่มมีความไมมั่นคง
ตั้งแตกลางป 2556 และเกิดการชุมนุมครั้งใหญในไตรมาสที่ 4 ป 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ทําใหคาดวาจะสงผลใหเศรษฐกิจ
ของไทยจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง แตอยางไรก็ตามดวยปจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรงของบริษัทจดทะเบียนนั้นทําใหยังคงคาดวาผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญจะยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องถึงแมวาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงก็
ตาม และหุนของบริษัทที่กองทุนลงทุนสวนใหญนั้นจะเปนหุนประเภทหุนเติบโต (Growth Stock) และหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานที่ดีและ
มีการจายปนผลในระดับที่ดีเชนกัน 
 
อยางไรก็ตามจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อนั้นทําใหคาดวาจะสงผลใหอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นจะเติบโตในอัตราที่ต่ําและ
อาจจะชะลอตัวลงจากป 2556 ได แตดวยแนวโนมของเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และกลุมยูโร ที่มีการฟน
ตัว อาจจะทําใหบางอุตสาหกรรม เชน กลุมอาหาร กลุมสงออก กลุมอิเล็กทรอนิกส เปนตน จะไดประโยชน สวนกลุมอุตสาหกรรม
อ่ืนนั้นบางอุตสาหกรรมหรือบางบริษัทคาดวาจะยังคงมีพ้ืนฐานที่แข็งแกรงทําใหคาดวาผลประกอบการจะยังคงเติบโตไดตอเนื่อง
หรือยังคงสามารถจายปนผลไดในระดับที่ดีอยูตอเนื่อง ทําใหมีมุมมองสําหรับการลงทุนในป 2557 วาจะตองมีการพิจารณาอยางถี่
ถวน ละเอียดรอบคอบ มากยิ่งขึ้นกวาปที่ผานๆ มา สําหรับการคัดเลือกบริษัทสําหรับการลงทุนในหุน โดยจะเนนการลงทุนในหุนที่
มีปจจัยพ้ืนฐานแข็งแกรง มีการจายปนผลในอัตราที่ดี และบางสวนในบริษัทที่คาดวาจะมีการเติบโตของผลการดําเนินงาน และจะ
เนนการพิจารณาโดยอาศัยทั้งการวิเคราะหแบบ Top-Down และ Bottom-up และจะเนนการใช Bottom-up มากยิ่งขึ้น แตก็จะยังคง
เนนการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะกลางและระยะยาวเปนหลักอยูเชนเดิม 
 
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เทากับ 18.4049 บาท เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่หนวยละ 
18.9976 บาท โดยลดลง 0.5927 บาทตอหนวย หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 3.12 สําหรับมูลคาทรัพยสินสุทธิของ      กองทุนเปดฟล
ลิปหุนระยะยาว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เทากับ 25,591,839.82 บาท 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

3 เดือน
(27 ก.ย. 56)

6 เดือน
(28 มิ.ย. 56)

1  ป
(28 ธ.ค. 55)

3  ป
(30 ธ.ค. 53)

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(26 มิ.ย. 50)

มูลคาหนวยลงทุน (บาท) 19.9350 20.2936 18.9976 11.8518 10.0000
กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว (P-LTF) -7.68% -9.31% -3.12% 55.29% 84.05%
ดัชนีมาตราฐาน* -8.38% -10.55% -6.70% 25.75% 69.33%

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถงึผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน 
(ส้ินสุดวันท่ี 27 ธันวาคม 2556)

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (%) 

* ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET INDEX 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

หลักทรัพย หรือ ทรัพยสินในประเทศ มูลคาตามราคาตลาด รอยละตอ NAV
เงินฝากออมทรัพยเพื่อการลงทุน   
UOB ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 440,331.45                      1.72                                            
หุนสามัญ
ธนาคาร
BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 996,800.00                      3.90                                            
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 951,600.00                      3.72                                            
SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 961,450.00                      3.76                                            
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 645,000.00                      2.52                                            
วัสดุกอสราง
SCC บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 760,000.00                      2.97                                            
SCCC บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 398,000.00                      1.56                                            
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
AMATA บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 905,280.00                      3.54                                            
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 352,600.00                      1.38                                            
HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 646,800.00                      2.53                                            
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 596,640.00                      2.33                                            
TICON บริษัท ไทคอน แนดัเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 364,980.00                      1.43                                            
พลังงานและสาธารณูปโภค
BANPU บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 958,925.00                      3.75                                            
BCP บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 313,600.00                      1.23                                            
GLOW บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 782,550.00                      3.06                                            
PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,287,000.00                  5.03                                            
PTTEP บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 982,350.00                      3.84                                            
RATCH บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 779,100.00                      3.04                                            
อาหารและเครื่องดื่ม
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 940,800.00                      3.68                                            
KSL บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 657,600.00                      2.57                                            
TUF บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 545,300.00                      2.13                                            
พาณิชย
BEAUTY บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 862,540.00                      3.37                                            
BIGC บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซนเตอร จํากัด (มหาชน) 699,200.00                      2.73                                            
CPALL บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 873,600.00                      3.41                                            
ROBINS บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 489,600.00                      1.91                                            
การแพทย
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 523,930.00                      2.05                                            
BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 716,750.00                      2.80                                            
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) 802,000.00                      3.13                                            
ส่ือและส่ิงพิมพ
RS บริษัท อาร เอส จํากัด (มหาชน) 682,310.00                      2.67                                            
VGI บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 437,080.00                      1.71                                            
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ADVANC บริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)    957,600.00                      3.74                                            
DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 504,400.00                      1.97                                            
INTUCH บริษัท ชนิ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 846,875.00                      3.31                                            
SAMART บริษัท สามารถคอรปอเรชัน่ จักด (มหาชน) 876,160.00                      3.42                                            
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)
AIE บริษัท เอ ไอ เอนเนอรจี จํากัด (มหาชน) 953,800.00                      3.73                                            
อืน่ๆ  
ทรัพยสิน (หน้ีสิน) อืน่ 99,288.37                        0.39                                            

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 25,591,839.82           100.00                              

มูลคาหนวยลงทุน (ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2555) 18.4049                    บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และ การกอภาระผูกพัน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

คานายหนา (บาท) รอยละของคานายหนารวม
1. บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 14,636.54                        26.00                                          
2. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 9,815.03                          17.43                                          
2. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 6,045.12                          10.74                                          
3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 12,363.14                        21.96                                          
4. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 11,357.39                        20.17                                          
5. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)* 2,086.00                          3.70                                            

56,303.22                  100.00                              
 * หมายเหตุ การทํารายการผานบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) น้ันเปนการทํารายการขายหุนตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเสนอซ้ือโดยธนาคาแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด

ช่ือ บริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย

รวม

รายละเอียดเก่ียวกับคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย-   กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

 
 

รายละเอียดการกูยมืเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแตวนัที่  1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทย  หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแตวนัที่  1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแตวนัที่  1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทนุท่ีกําหนดไว 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแตวนัที่  1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

-ไมมีรายการ  - 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

รายชือ่บุคคลท่ีเกี่ยวของที่มีการทําธรุกรรมกับกองทุนรวม 
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

 
ลําดับท่ี รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

1. บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
  

รายงานการรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใชบรกิารบุคคลอืน่ 
(Soft Commission) 

 
บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต                        
d 
บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย 
บมจ.หลักทรัพย พัฒนสิน 
f 
บจ.หลักทรัพย  ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
f 
บริษัทหลกัทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
ธนาคารกสกิรไทย                                              
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
ธนาคารสแตนดารดชารตเตอรด (ไทย)       
ก 
ธนาคารทิสโก 
ธนาคากรุงไทย 
ธนาคารออมสิน 

ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
Indicative Yield 

เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด รอยละของ
(พันบาท) มูลคาทรัพยสินสุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ - -
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน 440.33 1.72%
เปนผูออก/ผูส่ังจาย/ผูรับรอง/ผูรับอาวลั/ผูสลักหลัง/ผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชือ่ถืออยูในอันดบัท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade) - -
         - อันดบัความนาเชือ่ถือ A - -
(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเชือ่ถืออยูในอันดบัต่ํากวาอันดบัท่ีสามารถลงทุนได - -
(Investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดบัความนาเชือ่ถือ
รวม 440.33 1.72%
สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว (P-LTF)
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

 29,295.10                     
คาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน รอยละของมูลคา

(Fund's Direct Expense) (หนวย : พนับาท) ทรัพยสินสุทธิ (ตอป) 1/

คาธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 470.61                        1.6051                          
คาธรรมเนยีมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 10.04                         0.0342                          
คาธรรมเนยีมนายทะเบียน (Registrar Fee) 18.82                         0.0642                          
คาธรรมเนยีมการสอบบัญชี (Audit Fee) 38.00                         0.1297                          
คาประกาศมูลคาหนวยลงทุน (NAV Announce Expense) 16.96                         0.0579                          
คาใชจายอื่นๆ (Others) 62.97                         0.2150                          
รวมคาใชจายทั้งหมด  2/ 617.40                             2.1061                                

หมายเหตุ
1/ รวมภาษมีูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด ตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
2/ ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลกัทรพัย

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)
กองทุนเปดกองทุนเปดฟลลิปหุนระยะยาว

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  2556

 
 
 
 
 

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 กองทุนรวมฟลลิปหุนระยะยาว มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม คิดเปน
สัดสวน   38.33% 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
งบการเงินและรายงานของผูสอบบญัชรีับอนุญาต 

สําหรับปสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
         
       บาท  
    หมายเหต ุ  2556  2555 
สินทรัพย       

 
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 24,129,545.32 
บาท      

  
ในป 2556 และ 22,108,697.59 บาท ในป 
2555) 3, 7, 8         25,052,220.00          28,362,614.85  

 เงินฝากธนาคาร 6              688,649.23            3,016,548.84  
 ลูกหนี ้       
  จากเงินปนผลและดอกเบี้ย                    3,286.72                   8,203.07  
  จากการขายเงินลงทุน 7              183,276.94                 95,495.20  
  รวมสินทรัพย          25,927,432.89          31,482,861.96  
หนี้สิน        
 เจาหนี้        
  จากการซื้อเงินลงทุน  7              256,004.12            2,593,265.22  
   จากการรับซื้อคนืหนวยลงทุน                               -                   45,600.44  
 คาใชจายคางจาย 7                77,242.47                 74,310.66  
 หนี้สินอื่น                   2,346.48                   2,235.96  
  รวมหนี้สิน               335,593.07            2,715,412.28  
สินทรัพยสุทธิ          25,591,839.82          28,767,449.68  
สินทรัพยสุทธิ:      
 ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน          13,907,664.73          15,144,745.12  
 กําไรสะสม      
  บัญชีปรับสมดลุ   752,244.92   2,078,351.74  
  กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4  10,931,930.17   11,544,352.82  
  สินทรัพยสุทธิ          25,591,839.82          28,767,449.68  
         
สินทรัพยสุทธิตอหนวย                    18.4012                    18.9950  
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)        1,390,766.4731        1,514,474.5121  
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

รอยละของ
จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ

ธนาคาร 3,554,850.00      14.19                  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,600             996,800.00         3.98                    
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 6,100             951,600.00         3.80                    
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 20,000           645,000.00         2.57                    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 6,700             961,450.00         3.84                    

พาณิชย 2,924,940.00      11.68                  
บริษัท บิวต้ี คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 42,700           862,540.00         3.44                    
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 3,800             699,200.00         2.79                    
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 20,800           873,600.00         3.49                    
บริษัท หางสรรพสนิคาโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 10,200           489,600.00         1.95                    

วัสดุกอสราง 1,158,000.00      4.62                    
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 1,000             398,000.00         1.59                    
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 1,900             760,000.00         3.03                    

พลังงานและสาธารณูปโภค 5,103,525.00      20.37                  
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 31,700           958,925.00         3.83                    
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 11,100           782,550.00         3.12                    
บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 5,900             982,350.00         3.92                    
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4,500             1,287,000.00      5.14                    
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 15,900           779,100.00         3.11                    
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 11,200           313,600.00         1.25                    

 อาหารและเครื่องด่ืม 2,143,700.00      8.56                    
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 29,400           940,800.00         3.76                    
บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) 54,800           657,600.00         2.62                    
บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 7,600             545,300.00         2.18                    

ช่ือหลกัทรัพย

กองทุนเปด ฟลลปิ หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 การแพทย 2,042,680.00      8.15                    
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากดั (มหาชน) 86,600           523,930.00         2.09                    
บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากดั (มหาชน) 6,100             716,750.00         2.86                    
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน  จํากัด (มหาชน) 80,200           802,000.00         3.20                    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3,185,035.00      12.71                  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)    4,800             957,600.00         3.82                    
บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 59,200           876,160.00         3.50                    
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 12,500           846,875.00         3.38                    
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 5,200             504,400.00         2.01                    

 ส่ือและส่ิงพิมพ 1,119,390.00      4.47                    
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 96,100           682,310.00         2.72                    
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 44,600           437,080.00         1.74                    

ธุรกจิขนาดกลาง 953,800.00         3.81                    
บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด (มหาชน) 200,800         953,800.00         3.81                    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2,866,300.00      11.44                  
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 65,600           905,280.00         3.61                    
บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 8,600             352,600.00         1.41                    
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 220,000         646,800.00         2.58                    
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 45,200           596,640.00         2.38                    
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 23,100           364,980.00         1.46                    

รวมหุนสามัญ 25,052,220.00    100.00                

รวมเงินลงทุน (ราคาทนุ 24,129,545.32 บาท) 25,052,220.00    100.00                 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

รอยละของ
วันครบอายุ จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)
พันธบตัรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ พ.50/15/55 02/1/2556 1,000             999,924.85         3.53                    
รวมพันธบัตรรัฐบาล 999,924.85         3.53                    
หลักทรัพยจดทะเบียน
หุนสามัญ

ธนาคาร 4,971,725.00      17.53                  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,600             1,094,800.00      3.86                    
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 24,300           789,750.00         2.78                    
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5,600             1,083,600.00      3.82                    
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 19,900           751,225.00         2.65                    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 6,900             1,252,350.00      4.42                    

พาณิชย 3,923,150.00      13.83                  
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 70,700           1,131,200.00      3.99                    
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 4,700             972,900.00         3.43                    
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 26,100           1,200,600.00      4.23                    
บริษัท หางสรรพสนิคาโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 9,300             618,450.00         2.18                    

วัสดุกอสราง 1,256,000.00      4.43                    
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 1,000             420,000.00         1.48                    
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 1,900             836,000.00         2.95                    

พลังงานและสาธารณูปโภค 6,205,300.00      21.88                  
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 3,100             1,277,200.00      4.50                    
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 11,100           860,250.00         3.03                    
บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 7,800             1,279,200.00      4.51                    
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4,900             1,626,800.00      5.74                    
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 13,600           812,600.00         2.87                    
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 11,000           349,250.00         1.23                    

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 
 อาหารและเครื่องด่ืม 2,273,710.00      8.02                    

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 30,800           1,039,500.00      3.67                    
บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) 53,300           730,210.00         2.57                    
บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 7,000             504,000.00         1.78                    

 การแพทย 1,414,725.00      4.99                    
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากดั (มหาชน) 58,500           529,425.00         1.87                    
บริษัท กรงุเทพดุสติเวชการ จํากดั (มหาชน) 7,800             885,300.00         3.12                    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3,286,590.00      11.59                  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)    5,200             1,086,800.00      3.83                    
บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 55,800           714,240.00         2.52                    
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 13,600           938,400.00         3.31                    
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) 6,200             547,150.00         1.93                    

 ส่ือและส่ิงพิมพ 312,400.00         1.10                    
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 4,400             312,400.00         1.10                    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 3,475,965.00      12.26                  
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 59,300           960,660.00         3.39                    
บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 18,200           154,700.00         0.55                    
บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 5,200             425,100.00         1.50                    
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 221,500         668,930.00         2.36                    
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 26,100           711,225.00         2.51                    
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 38,300           555,350.00         1.96                    

 ขนสงและโลจสิติกส 243,125.00         0.86                    
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 2,500             243,125.00         0.86                    

รวมหุนสามัญ 27,362,690.00    96.47                  

รวมเงินลงทุน (ราคาทนุ 22,108,697.59 บาท) 28,362,614.85    100.00                 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

หมายเหตุ 2556 2555
รายไดจากการลงทุน 3

รายไดเงินปนผล 858,253.93 599,622.60
รายไดดอกเบี้ย 11,197.27 29,764.63
รายไดอื่น 0.29 -                          

รวมรายได 869,451.49 629,387.23
คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 470,605.78 341,230.63
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 10,039.48 7,279.75
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 18,824.11 13,649.21
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 38,000.00 38,000.00
คาใชจายอื่น 62,968.48 32,623.24

รวมคาใชจาย 600,437.85 432,782.83
รายไดจากการลงทุนสทุธิ 269,013.64 196,604.40

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน 3
รายการกําไรสทุธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4,449,806.29 4,237,323.52
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน (5,331,242.58) 3,603,816.69

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและที่ยังไมเกดิขึ้น (881,436.29) 7,841,140.21

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน (612,422.65) 8,037,744.61

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบกําไรขาดทุน

บาท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

2556 2555
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธจิากการลงทุน 269,013.64 196,604.40
รายการกําไรสทุธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,449,806.29  4,237,323.52
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธท่ีิยังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน (5,331,242.58) 3,603,816.69

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน (612,422.65) 8,037,744.61
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 2,109,599.58 4,095,067.35
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคนืในระหวางป (4,672,786.79) (2,277,557.65)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (2,563,187.21) 1,817,509.70
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรพัยสุทธใินระหวางป (3,175,609.86) 9,855,254.31
สินทรัพยสทุธิตนป 28,767,449.68        18,912,195.37        
สินทรัพยสทุธิปลายป 25,591,839.82 28,767,449.68

การเปลีย่นแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป 1,514,474.5121      1,441,726.3379      
บวก  :  หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 102,263.9467         220,690.4876         
หัก    :  หนวยลงทุนที่รบัซื้อคืนในระหวางป (225,971.9857)       (147,942.3134)       
หนวยลงทุน ณ วันปลายป 1,390,766.4731      1,514,474.5121      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

หนวย

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

 

2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน (612,422.65) 8,037,744.61
ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสนิทรพัยสุทธจิากการดําเนินงาน
   ใหเปนเงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน (19,142,878.91) (28,853,761.82)
การขายเงินลงทุน 21,577,362.24 27,130,212.65
สวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี (5,524.77) (23,559.92)
การลดลงในลกูหน้ีจากเงินปนผลและดอกเบี้ย 4,916.35 76,886.27
การเพ่ิมขึ้นในลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน (87,781.74) (95,495.20)
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซือ้เงินลงทุน (2,337,261.10) 2,593,265.22
การลดลงในเจาหน้ีจากการรับซือ้คืนหนวยลงทุน (45,600.44) (39,243.33)
การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย 2,931.81 8,620.24
การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอื่น 110.52 661.33
รายการกําไรสทุธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (4,449,806.29) (4,237,323.52)
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธท่ีิยังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 5,331,242.58 (3,603,816.69)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 235,287.60 994,189.84
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 2,109,599.58          4,095,067.35          
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป (4,672,786.79) (2,277,557.65)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (2,563,187.21) 1,817,509.70          
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (2,327,899.61) 2,811,699.54
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 3,016,548.84          204,849.30             
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 688,649.23 3,016,548.84          

บาท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบกระแสเงนิสด
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

2556 2555 2554 2553 2552 2551
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสนิทรพัยสุทธตินป 18.9950   13.1177   11.8512   9.0605     6.1852     9.8555     
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทนุสทุธิ * 0.1874     0.1447     0.2166     0.2149     0.0372     0.1310     
รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 3.9438     3.0979     0.5605     1.1655     (0.1885) (1.7360)
รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทนุ ** (4.7250) 2.6347     0.4894     1.4103     3.0266     (2.0653)

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.5938) 5.8773     1.2665     2.7907     2.8753     (3.6703)
มูลคาสนิทรพัยสุทธปิลายป 18.4012   18.9950   13.1177   11.8512   9.0605     6.1852     

อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรพัยสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (2.09) 37.80        10.25        27.26        37.97        (44.70)

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สําคัญ
มูลคาสนิทรพัยสุทธปิลายป (พันบาท) 25,592     28,767     18,912     14,172     7,184        4,695
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสนิทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 2.05          2.04          2.07          2.37          2.66          2.64
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสทุธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 2.97          2.96          3.81          4.48          3.15          4.18
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสทุธิถัวเฉลีย่ระหวางป (%) *** 109.72     106.03     98.23        101.20     160.98     663.87

ขอมูลเพ่ิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป
** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกบัการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซือ้ขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปน
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคนื

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
ขอมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท (แบงเปน 50 ลานหนวยลงทุน มูลคา
หนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนโดยมีธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน และไมมีกําหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การ
บัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุนได
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชพีบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานประจําป ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556   

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชพีบัญชี 

เร่ือง 

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลงของอั ตร า

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ

โอนสินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 
ก) มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี

เรื่อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี

เรื่อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 
และการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบรูณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
ดังตอไปนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เริ่มใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของ
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผูจัดการกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุนตัด
จําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วัด
คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ  

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง     

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปนรายการ
ปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 
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การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว    

4. กําไรสะสมตนป             
 บาท 

 2556  2555 
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 26 มิ.ย. 2550) 798,483.61           601,879.21 
กําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุสะสม (เริ่มสะสม 26 มิ.ย. 2550) 4,491,951.95 254,628.43 
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 26 มิ.ย. 2550) 6,253,917.26 2,650,100.57 
กําไรสะสมตนป 11,544,352.82    3,506,608.21 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังนี้ 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.500 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.065 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.125 ตอป ของมูลคาสนิทรัพยสุทธิของกองทุน 
คาใชจายดังกลาวขางตนจะถูกคํานวณเปนรายวัน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 
ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 251,556.15 2,530,879.92  0.10  0.10 

ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) 437,093.08  485,668.92  0.85  0.85 

        รวมเงินฝากธนาคาร 688,649.23  3,016,548.84     

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
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 บาท   

 2556 2555  นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากดั 

คาธรรมเนียมการจัดการ 470,605.78  341,230.63  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 
บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

คานายหนา 15,661.12  13,145.26  ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้  
 บาท 
 2556  2555 
บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากดั    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 36,921.10  33,918.94 
บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 183,276.94  - 
เจาหนี้จากการซือ้เงินลงทุน -  693,818.09 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน เปน
จํานวนเงิน 40.72 ลานบาท (ป 2555 : จํานวนเงิน 55.98 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 139.00          (ป 2555 : รอยละ 
263.27) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  อีกทั้งสินทรัพย
สวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุน 
เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความออนไหวตอการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจาก
กองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวก
หรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสมัพนัธ
กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภทเงิน
ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 
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บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากดั  
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท 0-2635-3033 
 
 
 
 
 
นําเช็คหรือเงินสดเขาบัญชกีระแสรายวัน 
 
ชื่อบัญชี “บลจ. ฟลลิป เพื่อซื้อหนวยลงทุน” ตามธนาคารดังตอไปนี้ 

• ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม    065-3-02755-8 
• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร   054-3-01709-9 
• ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอยสลีม ซอย 22   602-1-00015-7 
• ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  สาขาสาํนักงานใหญ   0001-130-0000062 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางรัก    007-0-09660-1 
• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขายอยสลีม ซอย 15   063-3-00070-4 

 
 

ชื่อบัญชี “บลจ.ฟลลิป” ตามธนาคารดังตอไปนี้ 
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสลีม      022-6-05303-2 

สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน 

การชําระคาซ้ือหนวยลงทุน 
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• ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2680-2891-2 

• บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 8888 

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2658-8888 ตอ 8942 ถึง 44 

• บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  
โทรศัพท 0-2264-5907-9 

• บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  
โทรศัพท 0-2627-3100 ตอ 1409 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2217-8852 

• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2635-1718 

• บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2305-9000 

• บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2659-8456 

• บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2684-8761-2 

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2638-5627 

• บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2862-9999 

       ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บริษัทหลกัทรพัยจดัการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากดั 
849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


