
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / 
ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฏหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนีไ้ทย 
PHILLIP THAI BOND FUND (PBOND)

ค าเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ช่การฝากเงิน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
● กองทุนรวมตราสารหน้ี

ดัชนีชี้วัด :
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่ี
อันดับความน่าเช่ือถอืของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สัดส่วน (%) : 100.00

ผลการด าเนินงานและดัชนชีีว้ัดย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน (%ต่อป)ี

ระดับความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จ ากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

87654321

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม                 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65
นายอธิธัช แซ่ย่อง                ตั้งแต่ 10 ต.ค. 65

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ Factsheet

ต่ า สูง

www.phillipasset.co.th

ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ า
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารนี้เอกชน โดยมีตรา

สาร non-investment grade / unrated 
ไม่เกิน 20% ของ NAV

(แบบ 123-1)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
● ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV
● ไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes)
● มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี (active management)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ไดใ้นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อป)ี

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 19 มี.ค. 63
วันเริ่มต้น class : -
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจา่ยเงินปันผล
อายกุองทุน : -

Fund YTD
30 Dec 22

3M
30 Dec 22

6M
30 Sep 22

1Y
31 Mar 22

3Y
31 Mar 20

Inception
27 Oct 20

PBOND
1.28 1.28 4.67 1.52 0.76 -0.98

Benchmark 1.02 1.02 3.73 2.83 2.23 28.04

Peer AVG 0.80 0.80 2.83 0.77 0.56

PBOND (SD)
1.91 1.91 2.49 3.40 2.67 23.11

Benchmark (SD)
1.00 1.00 1.23 1.83 1.35 15.99
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันท าการซื้อ : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 8.30 – 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ า :  ไม่ก าหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ า : ไม่ก าหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน
วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 8.30 – 15.00 น.
การขายคืนขั้นต่ า : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จริงเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

N/A

PBOND

Maximum Drawdown : -7.22%

Recovering Period : 0 เดือน

FX Hedging : N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : N/A

Sharpe Ratio : N/A

Alpha : N/A

Beta : N/A

Tracking Error : N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 5 ปี 21 วัน

Yield to Maturity : 2.62%

ข้อมูลเชิงสถิติ

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น 
โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหนว่ยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.535 0.3745

รวมค่าใช้จ่าย 0.9095 0.4617

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ

ประเภททรัพย์สิน สัดส่วน %
ของพอร์ต

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือ
ภาคเอกชน

81.77

ตราสารหนี้ภาครัฐ 17.17

เงินฝากธนาคาร ยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน)

0.37

ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ
•  เงินฝาก BAY (THB) 0.85
• หนี้สิน -0.16

0.69

ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วน %
ของพอร์ต

หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเร
ชัน จ ากัด (มหาชน)

7.58

พันธบัตร ธปท. CB24104A 7.31

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน)

7.30

หุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)

5.05

หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด 
(มหาชน)

4.99

ผู้ออกตราสาร สัดส่วน % ของพอร์ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.71

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จ ากัด (มหาชน)

8.75

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จ ากัด (มหาชน)

7.58

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน)

7.46

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

7.45

อันดับความน่าเชื่อถือ ในประเทศ

Gov bond / AAA 19.56%

AA 26.64%

A 52.74%

BBB n/a

below BBB n/a

Unrated n/a



PBOND

ค าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อ
หน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถงึความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน
กองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้ นใช้ระยะ
เวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการ
ซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวม
ที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio 
สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด 
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
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 จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงค านวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่
จะได้รับคืน น ามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสาร
หนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุน
รวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0-2153-9290 ต่อ 1184  

www.phillipasset.co.th
ทีอ่ยู่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201

ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500


