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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 

สาสนจากบรษิัทจัดการ 
 
 
        วันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.  2557 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
 
  บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากดั ไดบริหารและจัดการกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว มาครบรอบระยะเวลา 
6 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 จึงขอสงรายงานประจํารอบปบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 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 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
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 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 

 
 

จากปจจัยทางการเมืองในประเทศที่เปนปจจัยหลักที่กดดันตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2557 ที่ผานมาทําใหดัชนี
ตลาดหลักทรัพยปรับตดลดลงอยางตอเนื่องจนสูระดับต่ําสุดที่ระดับ 1,208.60 จุด ในวันที่ 3 มกราคม 2557 แตดวยผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 ที่ทยอยประกาศออกมาและแนวโนมของผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่สวนใหญยังคงมีแนวโนมที่จะ
เติบโตไดตอเนื่องถึงแมวาอาจจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งคาดวาจะดีกวาเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่หดตัวในไตรมาสที่ 1 ป 
2557 และคาดวาจะเติบโตในอัตราที่ต่ําสําหรับเศรษฐกิจป 2557 อีกทั้งจากการเขาควบคุมอํานาจการบริหารประเทศของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติและแผนงานและแนวทางการดําเนินการ (Roadmap) ที่คาดวาจะมีคณะรัฐบาลภายในป 2557 และจะมีการแกไข
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จและจะประกาศจัดการเลือกตั้งไดในป 2558 ทําใหคาดวาจะทําใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้นทําใหคาดวาจะมีการลงทุนอยางตอเนื่องรวมถึงการลงทุนของภาครัฐที่จะยังคงมีการดําเนินโครงการสวนใหญ
ตางๆ ตอไป เชน โครงการรถไฟฟา โครงการรถไฟรางคู เปนตน จึงเปนเหตุใหดัชนีตลาดหลักทรัพยสามารถกลับมาเพิ่มขึ้นได
ตอเนื่องโดยไดปรับเพิ่มขึ้นซื้อขายที่ระดับ 1,400 จุดในเดือนมิถุนายน 2557 

สวนแนวโนมการลงทุนของกองทุนนั้นจะยังคงเนนการลงทุนในหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรงมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่จะ
เติบโตในระยะยาวรวมถึงคาดวาจะมีการจายปนผลไดในระดับที่ไมต่ํามากนัก และจะยังคงใชการวิเคราะหแบบทั้ง Top-Down 
Analysis และ Bottom-up Analysis ควบคูกันไปเนื่องจากยังคงคาดวาจะจะมีบางบริษัทที่จะมีผลการดําเนินงานที่ลดลงหรือเติบโต
ในอัตราที่ต่ํามากทําใหตองมีการพิจารณาคัดเลือก (Selective) กันอยางละเอียดรอบคอบมากขึ้น ในสวนของปจจัยที่จะมีผลตอการ
เคลื่อนไหวของราคาหุนและดัชนีตลาดหลักทรัพยนั้นคาดวาสวนใหญจะเปนปจจัยบวกทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ภาวะ
การเมืองที่คลี่คลาย การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดาจะกลับมาเติบโตในระดับปกติในป 2558 การผื้นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริการและญี่ปุน รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจจีนที่ยังคงรักษาระดับการเติบโตไดในระดับที่คาดการณ จึงทําใหยังคงมีมุมมองเชิง
บวกตอการลงทุนในตราสารทุนในประเทศอยางตอเนื่อง โดยปจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สัดสวนการลงทุนในหุนอยูที่รอย
ละ 95.35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 21.3524 บาท เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่มีมูลคา
หนวยละ 18.4049 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.9475 บาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.01 และมีมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2557 เทากับ 28,372,557.02 บาท 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 

3 เดือน
(28 มี.ค. 57)

6 เดือน
(27 ธ.ค. 56)

1  ป
(28 มิ.ย. 56)

3  ป
(30 มิ.ย. 54)

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(26 มิ.ย. 50)

มูลคาหนวยลงทุน (บาท) 19.4959 18.4049 20.2936 12.4265 10.0000
กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว (P-LTF) 9.65% 16.15% 5.34% 72.03% 113.77%
ดัชนีมาตราฐาน* 8.35% 14.21% 2.16% 42.42% 93.39%

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน 
(ส้ินสุดวันท่ี 27 มิถุนายน 2557)

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (%) 

* ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET INDEX 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 

หลักทรัพย หรือ ทรัพยสินในประเทศ มูลคาตามราคาตลาด รอยละตอ NAV
เงินฝากออมทรัพยเพื่อการลงทุน   
UOB ธนาคารยูโอบี (ไทย) 1,337,692.80                                           4.71                                                  
หุนสามัญ
ธนาคาร
BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 984,300.00                                              3.47                                                  
KBANK บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 999,600.00                                              3.52                                                  
SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 1,128,950.00                                           3.98                                                  
TCAP บมจ.ทุนธนชาต 571,050.00                                              2.01                                                  
วัสดุกอสราง
SCC บมจ.ปูนซีเมนตไทย 858,800.00                                              3.03                                                  
SCCC บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 405,000.00                                              1.43                                                  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
AMATA บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 701,350.00                                              2.47                                                  
CPN บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 441,000.00                                              1.55                                                  
HEMRAJ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน 710,640.00                                              2.50                                                  
STEC บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน 695,400.00                                              2.45                                                  
TICON บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 415,860.00                                              1.47                                                  
พลังงานและสาธารณูปโภค
BANPU บมจ.บานปู 1,123,950.00                                           3.96                                                  
BCP บมจ.บางจากปโตรเลียม 351,050.00                                              1.24                                                  
GLOW บมจ.โกลว พลังงาน 849,150.00                                              2.99                                                  
PTT บมจ.ปตท. 1,431,000.00                                           5.04                                                  
PTTEP บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 1,055,250.00                                           3.72                                                  
RATCH บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 824,600.00                                              2.91                                                  
TTW บมจ.ทีทีดบับลิว 557,280.00                                              1.96                                                  
อาหารและเครื่องดื่ม
CPF บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 1,005,525.00                                           3.54                                                  
KSL บมจ.นํ้าตาลขอนแกน 692,640.00                                              2.44                                                  
TUF บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส 559,000.00                                              1.97                                                  
พาณิชย
BEAUTY บมจ.บิวตี้ คอมมูนิเคช่ัน 980,400.00                                              3.46                                                  
CPALL บมจ.ซีพี ออลล 988,800.00                                              3.49                                                  
MEGA บมจ.เมกา ไลฟ ไซแอนซ 278,640.00                                              0.98                                                  
ROBINS บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสัน 404,700.00                                              1.43                                                  
การแพทย
BCH บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล 568,425.00                                              2.00                                                  
BGH บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 789,910.00                                              2.78                                                  
CHG บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน 845,880.00                                              2.98                                                  
ส่ือและส่ิงพิมพ
RS บมจ.อารเอส 841,500.00                                              2.97                                                  
VGI บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 491,490.00                                              1.73                                                  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ADVANC บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,144,000.00                                           4.03                                                  
DTAC บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 585,000.00                                              2.06                                                  
INTUCH บมจ.ชนิ คอรปอเรชัน่ 981,550.00                                              3.46                                                  
SAMART บมจ.สามารถคอรปอเรช่ัน 955,300.00                                              3.37                                                  
MAI
AIE บมจ.เอ ไอ เอนเนอรจี 835,296.00                                              2.94                                                  
อ่ืนๆ  
ทรัพยสิน(หน้ีสิน)อ่ืน (17,421.78)                                               (0.06)                                                 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 28,372,557.02                              100.00                                  

มูลคาหนวยลงทุน (ณ 30 มิ.ย. 2557) 21.3524                                       บาท

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557
รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และ การกอภาระผูกพัน
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

คานายหนา (บาท) รอยละของคานายหนารวม
1. บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,812.09                                                   19.74                                                
1. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,138.43                                                   21.43                                                
2. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 2,816.16                                                   14.59                                                
3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 4,920.75                                                   25.49                                                
4. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 3,620.74                                                   18.75                                                

19,308.17                                    100.00                                  รวม

ช่ือ บริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย

รายละเอียดเกี่ยวกับคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย-   กองทุนเปดฟลลิปหุนระยะยาว
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557

 
 

รายละเอียดการกูยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย  หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
-ไมมีรายการ  - 

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว 

สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
-ไมมีรายการ  - 

 
ขอมูลการบันทกึตราสารหนี/้สิทธิเรียกรองเปนศูนย 

สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
-ไมมีรายการ-

 
ขอมูลการรับชาํระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

สําหรับรอบระยะเวลา6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
-ไมมีรายการ- 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

รายชือ่บุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธรุกรรมกับกองทุนรวม 
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 

 
ลําดับท่ี รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

1. บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
  

รายงานการรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใชบรกิารบุคคลอืน่ 
(Soft Commission) 

 
บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต                      
d 
บริษัทหลกัทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 
บมจ.หลักทรัพย พัฒนสิน 
f 
บมจ.หลักทรัพย กสิกรไทย 
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
 
ธนาคารกสกิรไทย                                           
dd 
ธนาคารไทยพาณิชย 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
ธนาคารสแตนดารดชารตเตอรด (ไทย)     
ก 
ธนาคารทิสโก 
ธนาคากรุงไทย 
ธนาคารออมสิน 

ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย สรุปภาวะตลาด 
การประชุมสัมนา 
Indicative Yield 
ขอมูลขาวสาร บทวิจัย Indicative Yield 
การประชุมสัมนา 
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 
เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 
 

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด รอยละของ
(พันบาท) มูลคาทรพัยสินสุทธิ

(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตางประเทศ - -
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย หรอืบรษัิทเงินทนุ 1,337.69 4.71%
เปนผูออก/ผูส่ังจาย/ผูรบัรอง/ผูรบัอาวลั/ผูสลักหลัง/ผูค้ําประกนั
(ค) ตราสารทีมี่อันดบัความนาเชือ่ถืออยูในอันดบัทีส่ามารถลงทนุได (Investment grade) - -
         - อันดบัความนาเชือ่ถือ A - -
(ง) ตราสารทีมี่อันดบัความนาเชือ่ถืออยูในอันดบัต่ํากวาอันดบัทีส่ามารถลงทนุได - -
(Investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไดรบัการจัดอันดบัความนาเชือ่ถือ
รวม 1,337.69 4.71%
สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่รษัิทจัดการคาดวาจะลงทนุในกลุม (ง) 15% ของมูลคาทรพัยสินสุทธิ

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว (P-LTF)
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 #REF!
คาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม 1/ จํานวนเงิน รอยละของมลูคา

(Fund's Direct Expense) (หนวย : พันบาท) ทรัพยสินสุทธิ  
คาธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 204.89                     0.7956                      
คาธรรมเนยีมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4.37                        0.0170                      
คาธรรมเนยีมนายทะเบียน (Registrar Fee) 8.20                        0.0318                      
คาธรรมเนยีมการสอบบัญชี (Audit Fee) 18.84                      0.0732                      
คาประกาศมูลคาหนวยลงทุน (NAV Announce Expense) 7.77                        0.0302                      
คาใชจายอื่นๆ (Others) 15.38                      0.0597                      
รวมคาใชจายทั้งหมด  2/ 259.45                          1.0075                            

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

คาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expense)
กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถงึวันท่ี 30 มิถนุายน 2557

 
 
 

 
 
 

 
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนรวม ฟลลิป หุนระยะยาว มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม คิดเปน
สัดสวน   37.56 % 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 

(หนวย:บาท) (หนวย:บาท)
2557 2556

สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุตธิรรม 27,052,286.00             27,969,175.00             
เงินฝากธนาคาร 1,440,216.04              851,305.82                 
ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 4,596.88                    2,385.83                    
จากการขายเงินลงทุน 62,266.46                  250,136.44                 

รวมสนิทรัพย 28,559,365.38             29,073,003.09             

หน้ีสนิ
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 125,863.78                 -                           

 คาใชจายคางจาย 58,566.68                  58,748.34                  
หนี้สนิอื่น 2,377.90                    4,277.57                    

หนี้สินรวม 186,808.36                 63,025.91                  
สินทรัพยสุทธิ 28,372,557.02             29,009,977.18             

สินทรัพยสทุธิ
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวย 13,287,748.82             14,396,638.25             
กําไร (ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล 330,133.24                 1,070,986.15
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 14,754,674.96             13,542,352.78

สินทรัพยสุทธิ 28,372,557.02             29,009,977.18             

สนิทรัพยสุทธิตอหนวย 21.3524                     20.2916                     
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 1,328,774.8823           1,429,652.8744           

กองทุนเปด ฟลลปิ หุนระยะยาว
งบดุล

ณ 30 มิถนุายน 2557
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

(หนวย:บาท) (หนวย:บาท)
2557 2556

รายไดจากการลงทนุ
รายไดดอกเบ้ีย 5,465.78                   7,910.89                   
รายไดเงินปนผล 490,895.80                510,528.83                

รวมรายได 496,361.58                518,439.72                

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ 204,894.96                243,846.38                
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4,371.06                   5,202.04                   
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 8,195.88                   9,753.79                   
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 18,843.76                  18,843.91                  
คาใชจายอืน่ๆ 23,149.51                  38,371.08                  

คาใชจายท้ังสิน้ 259,455.17                316,017.20                
รายไดจากการลงทุนสทุธิ 236,906.41                202,422.52                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 531,686.85 2,972,439.92
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,054,151.53 -1,176,862.48
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึน 3,585,838.38 1,795,577.44

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน 3,822,744.79 1,997,999.96

กองทนุเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบกําไรขาดทนุ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แตวันที ่1 มกราคม 2557 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2557
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 

เงนิตน (บาท) / รอยละของ
จํานวนหุน มูลคาเงนิลงทุน

หลกัทรัพยจดทะเบยีน
หุนสามญั

เกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครือ่งด่ืม 2,257,165.00       8.35             

บรษิัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 36,900.00         1,005,525.00      3.72              
บรษิัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซน โปรดักซ จํากัด (มหาชน) 8,600.00          559,000.00         2.07              
บรษิัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 48,100.00         692,640.00         2.56              

ธรุกิจการเงิน
ธนาคาร 3,683,900.00       13.62           

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,100.00          984,300.00         3.64              
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 4,900.00          999,600.00         3.70              
ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) 6,700.00          1,128,950.00      4.17              
บรษิัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 16,200.00         571,050.00         2.11              

สนิคาอุตสาหกรรม
อสังหารมิทรพัยและกอสราง

วัสดุกอสราง 1,263,800.00       4.67             
บรษิัท ปูนซีเมนตไทย จาํกัด (มหาชน) 1,900.00          858,800.00         3.17              
บรษิัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 900.00             405,000.00         1.50              

พฒันาอสังหารมิทรัพย 2,964,250.00       10.96           
บรษิัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 41,500.00         701,350.00         2.59              
บรษิัท เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 9,000.00          441,000.00         1.63              
บรษิัท ซีโน-ไทย เอ็นจเินยีริ่งแอนดคอนสตรัคช้ัน จํากัด (มหาชน) 30,500.00         695,400.00         2.57              
บรษิัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 188,000.00       710,640.00         2.63              
บรษิัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน) 23,900.00         415,860.00         1.54              

ทรพัยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค 6,192,280.00       22.89           

บรษิัท บานปู จํากัด (มหาชน) 38,100.00         1,123,950.00      4.15              
บรษิัท บางจากปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 11,900.00         351,050.00         1.30              
บรษิัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 10,200.00         849,150.00         3.14              
บรษิัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 4,500.00          1,431,000.00      5.29              
บรษิัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 6,300.00          1,055,250.00      3.90              
บรษิัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 15,200.00         824,600.00         3.05              
บรษิัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 51,600.00         557,280.00         2.06              

ช่ือหลักทรพัย มูลคายติุธรรม 
(บาท)

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ 30 มิถนุายน 2557
การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใชการจดักลุมตามประเภทเงนิลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

เงนิตน (บาท) / รอยละของ
จํานวนหุน มูลคาเงนิลงทุน

ช่ือหลักทรพัย มูลคายตุิธรรม 
(บาท)

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2557
การแสดงรายละเอียดเงนิลงทนุใชการจัดกลุมตามประเภทเงนิลงทนุและประเภทของอุตสาหกรรม

 
บรกิาร

พาณชิย 2,652,540.00       9.81             
บรษิัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 20,600.00         988,800.00         3.66              
บรษิัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จํากดั (มหาชน) 43,000.00         980,400.00         3.62              
บรษิัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากดั (มหาชน) 7,100.00          404,700.00         1.50              
บรษิัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากดั (มหาชน) 12,900.00         278,640.00         1.03              

การแพทย 2,204,215.00       8.15             
บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากดั (มหาชน) 68,900.00         568,425.00         2.10              
บรษิัท โรงพยาบาลจฬุารัตน จํากดั (มหาชน) 63,600.00         845,880.00         3.13              
บรษิัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 47,300.00         789,910.00         2.92              

ส่ือและส่ิงพิมพ 1,332,990.00       4.93             
บรษิัท อารเอส จํากดั (มหาชน) 102,000.00       841,500.00         3.11              
บรษิัท ว ีจ ีไอ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) 38,100.00         491,490.00         1.82              

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 3,665,850.00       13.55           

บรษิัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากดั (มหาชน) 5,200.00          1,144,000.00      4.23              
บรษิัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 46,600.00         955,300.00         3.53              
บรษิัท ชนิ คอรปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 13,400.00         981,550.00         3.63              
บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 5,200.00          585,000.00         2.16              

ธรุกิจขนาดกลาง 835,296.00          3.09             
บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ ีจํากดั (มหาชน) 184,800.00       835,296.00         3.09              

รวมหุนสามญั 27,052,286.00     100.00           
รวมหลักทรพัยจดทะเบยีน 27,052,286.00     100.00           
รวมเงินลงทนุทั้งส้ิน (ราคาทนุ      บาท) 27,052,286.00     100.00           
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 

 
 
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 



 
 

 
 

16 

กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 

 
 
 

• 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 
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กองทุนเปด ฟลลิป หุนระยะยาว 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

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

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

 

     



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


