
ASP-DPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก)



ASP-DPLUS กองทุนที่ตอบโจทย์ในสภาวะดอกเบี้ยต่ า

กระจายลงทนุในเงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ทัง้ในและต่างประเทศ

ที่มีผลตอบแทนด ีมีสภาพคลอ่งสงู    

เพิ่มโอกาสรบัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงินฝาก

กองทุนตลาดเงิน และ กองทุนตราสารหนีร้ะยะสัน้ในอุตสาหกรรม

กองทุนเนน้ลงทนุระยะสัน้จึงมสีภาพคลอ่งสงู

สามารถซื้อขายไดท้กุวนัท าการ และรับเงินคา่ขายคนืได้ในวนัท าการถดัไป 

ท าไม ASP-DPLUS จึงตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยต่ า
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โครงสร้างกองทนุ ASP-DPLUS

ASP-DPLUS

จุดประสงค์การลงทุน
1. เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากและกองทุนรวมตลาดเงิน 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป

2.  กระจายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ

3.  เหมาะกับผู้ต้องการสภาพคล่องสูง สามารถซ้ือขายได้ทุกวันท าการ 

และได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันท าการถัดไป (T+1)

โครงสร้างกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส

กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับ

ตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เช่น

• เงินฝากต่างประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

• ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ ที่คัดสรรอย่างดี

โดยทาง บลจ. แอสเซท พลัส

• พันธบัตรรัฐบาลไทย ส าหรับเพิ่มสภาพคล่อง

ให้กับกองทุน
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การลงทนุระยะสัน้ทีเ่นน้สภาพคลอ่งและโอกาสรบัผลตอบแทนสงู

เน้นการลงทุนระยะสั้น

อายุตราสารเฉล่ียประมาณ 3-6* เดือน

เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้

ที่มีสภาพคล่องดี

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

การวิเคราะหเ์ครดิต

ด้วยปจัจยัพืน้ฐาน

เพื่อคัดเลือกบริษัททีม่ีความมั่นคงสูงและ

มีแนวโน้มของผลประกอบการทีด่ีมีกระแสเงินสด

ที่สม่ าเสมอเพียงพอต่อการช าระหนี้

เพิ่มโอกาสรบั

ผลตอบแทนที่มากกว่า

โอกาสรับผลตอบแทนทีสู่งกว่าจากการเฟน้หา

ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

ด้วย Universe ที่กว้างกว่าสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สภาพคล่องสูง 

สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันท าการ

และสามารถรับเงินขายคืนได้

ในวันท าการถัดไป (T+1)

ASP-DPLUS
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กลยุทธ์การลงทนุในกองทนุ ASP-DPLUS

Source : Asset Plus Fund Management 5

เน้นการลงทนุระยะสั้น

(Short Duration อายุเฉล่ีย 3-6 เดือน)

• เพื่อลดความผันผวนต่อการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

• ง่ายต่อการจัดสรรสภาพคล่อง

การวิเคราะหเ์ครดติทีม่ปีระสทิธภิาพ

(Effective Credit Model)

• วิเคราะห์เครดิตด้วย internal credit model

ที่ดูทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

• มีการเย่ียมชมติดตามบริษัทที่มีการลงทุนเป็นประจ า

กระจายการลงทนุ

เพื่อลดความเสี่ยง

• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับ 

Investment Grade ขึ้นไป

• ก าหนดเพดานการลงทุนในตราสารหนี้ไทย

ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 

A- ไม่เกินร้อยละ 5 ของ Issuer limit 

Visibility of Cash Flow

• วิเคราะห์ Debt Maturity Profile

ของผู้ออกตราสารหนี้ก่อนการลงทุนเสมอ

• หลีกเลี่ยงการลงทุนก่อนการครบก าหนดของหุ้นกู้

ที่มีจ านวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้

กลยุทธก์ารลงทนุ

ในกองทนุ ASP-DPLUS

มองหาการลงทนุ

ในต่างประเทศเพือ่

ผลตอบแทนทีด่กีว่า

• โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจาก

การเฟ้นหาตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ

ทั้งในและต่างประเทศด้วย Universe

ที่กว้างกว่าสู่การเติบโตที่ย่ังยืน



กระบวนการวเิคราะห์เครดิต



Credit Analysis Framework : ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี้

Local Rating 

TRIS

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

Global RatingAction        

FITCH (TH)

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

S&P

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

Moody’s

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

FITCH

AAA

AA+

AA-

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

TRIS

BBB+ & Lower

FITCH (TH)

BBB+ & Lower

Non Rate

S&P

BB+ & Lower

Moody’s

Ba1 & Lower

FITCH

BB+ & Lower

Non Rate

Using Credit Rating Agency

Investment Credit Model

Score: 0-5 (Higher is better)

Credit Model ใช้ส าหรับตราสารหนี้ที่มี Local Rating < A- และ Global Rating < IG
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Credit Analysis Framework : ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี้

Investment Credit Model Scale

Investment Credit Model Local Rating Global Rating

Credit Score

Credit

Rating

TRIS FITCH (TH) S&P Moody’s FITCH

5.00 AAA AAA AAA AAA Aaa AAA

4.67 AA+ AA+ AA+ AA+ Aa1 AA+

4.33 AA AA AA AA Aa2 AA

4.00 AA- AA- AA- AA- Aa3 AA-

3.67 A+ A+ A+ A+ A1 A+

3.33 A A A A A2 A

3.00 A- A- A- A- A3 A-

2.67 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 BBB+

2.33 BBB BBB BBB BBB Baa2 BBB

2.00 BBB- BBB- BBB- BBB- Baa3 BBB-

1.67 BB+ BB+ BB+ BB+ Ba1 BB+

1.33 BB BB BB BB Ba2 BB

1.00 BB- BB- BB- BB- Ba3 BB-

0.67 B+ B+ B+ B+ B1 B+

0.33 B B B B B2 B

0.00 B- B- & Lower B- & Lower B- & Lower B3 & Lower B- & Lower

Investment

Credit Model

Scale

Score

0-5

Rating

B- to AAA
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Credit Analysis Framework : ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี้

Investment Credit Model : ส าหรับบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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Credit Analysis Framework : ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี้

Investment Credit Model : ส าหรับบริษัทที่เป็นสถาบันการเงิน
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Credit Analysis Framework : ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี้

Quantitative Credit Score

Total Credit Score

50% Qualitative by Credit Committee + 50% Quantitative

≥ 2.50

Remove from 

Universe

Investment Committee

Add / Remain in Fixed Income Universe

≥ 2.50

Pass

< 2.50

< 2.50

Fail

กระบวนการน าเสนอ / ทบทวนติดตาม ท าทุกๆ ไตรมาส หรือ มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

Fixed Income Universe

Entry & Review Process

Quarterly Review or

Significantly Change
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ประมาณการสัดสว่นของพอรต์การลงทนุกองทนุ ASP-DPLUS

Source : Asset Plus Fund Management 12

* ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

** ตราสารหนี้ระยะสั้นและหุ้นกู้ในประเทศที่ลงทุน เป็น ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับลงทุน (Investment Grade) เท่านั้น

5%

20%

65%

10%

ASP-DPLUS

หุ้นกูใ้นประเทศ**

สัดส่วนการลงทนุ 5%*

เน้นลงทุนบริษัทชั้นน าในประเทศ

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

พันธบตัรรฐับาลไทย

สัดส่วนการลงทนุ 20%*

เน้นลงทุนในพันธบัตรระยะส้ันเพื่อเพิม่สภาพคล่อง

และสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน

ตราสารหนีภ้าคเอกชน

ระยะสัน้ในประเทศ**

สัดส่วนการลงทนุ 65%*

เน้นลงทุนบริษัทชั้นน าในประเทศ

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

เงินฝากตา่งประเทศ

สัดส่วนการลงทนุ 10%*

เน้นลงทุนธนาคารชั้นน าในต่างประเทศ

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ



ประเทศจีน ธนาคารในตะวันออกกลาง

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

Source : Credit rating โดย Moody, S&P, FITCH Rating (International scale) ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

ตัวอยา่งธนาคารต่างประเทศทีก่องทนุคาดวา่จะลงทนุ*

A by S&P

A by S&P

A+ by S&P
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A by Fitch

A by Fitch



ตัวอยา่งตราสารหนีใ้นประเทศที่กองทนุคาดวา่จะลงทนุ*

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

14Source : Bloomberg Rating ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

BBB- by TRIS
BBB- by TRIS

AA by Fitch

BBB+  by TRIS
A+ by TRIS

BBB+ by TRIS



กองทุนเน้นสภาพคล่องสงูของ บลจ. แอสเซท พลัส

ASP-DPLUS กองทุนทีต่อบโจทย์ความต้องการดา้นสภาพคลอ่ง

และผลตอบแทนทีส่ม่ าเสมอ จาก บลจ.แอสเซท พลัส

ความเสี่ยง

ผลตอบแทน

กองทุนรวมตราสารหนีร้ะยะสัน้

เน้นลงทนุในประเทศ เน้นลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ

ASP-DPLUS

ASP
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ASP-DPLUS สร้างโอกาสผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ*

ขนาดกองทนุเพิม่ขึน้ประมาณ 26 เท่า

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทนุ

วันจัดตัง้กองทนุ ASP-DPLUS : 2 ก.พ.2560

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทนุมากองทนุสรา้งผลตอบแทน

เป็นบวกทกุวนั ไม่มีวนัไหนทีต่ิดลบ* (28 Feb 2023)

(*) ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

NAV / Unit

Fund Size (MB)

Source : Asset Plus Fund Management as of 30 Apr 2023 16

≈1,340 MB

( Inception : 2 Feb 2017)

≈ 29,760MB

(30 Apr 2023)
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ระดบัความเสีย่งกองทนุ

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ

ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุน* 

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลค่าขัน้ต่ าในการซือ้ 100 บาท

วันท าการ

ขายคนืหนว่ยลงทนุ

ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุน* 

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลค่าขัน้ต่ าการขายคนื ไม่มี (และไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือข้ันต่ า)

ระยะเวลาการช าระเงนิ

ภายใน 5 วันท าการนับต้ังแต่วันค านวณ NAV 

(ปัจจุบันภายใน 1 วันท าการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)

รายละเอยีดกองทุน ASP-DPLUS

ชื่อโครงการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหน้ี เดลี่ พลัส

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนรวมตราสารหน้ี 

การปอ้งกนัความ

เสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลีย่น

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท าการ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่าโครงการ 20,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทนุ
▪ กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ตรา

สารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอ่ืน

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทุนลงทุนได้  โดย 

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

▪ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ า

กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 

ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) อย่างไรก็

ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่

สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีนั้น

ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) 

ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ี

มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย
(1)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(1)

ไม่มี

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(1)

ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(1)

ไม่เกิน 0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(1)

ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

เพดานค่าธรรมเนียมรวม
(1)

ไมเ่กิน 1.75% ต่อปี

*วันท าการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันท าการปกติของบริษัทจัดการ

กองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี 

ความเสี่ยงระดบั : 4

17Source : Asset Plus Fund Management 20/07/2020
1 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน(ถ้ามี)



ปัจจัยความเสีย่งกองทนุ ASP-DPLUS

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน  อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนใน

ขณะนั้น

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

อย่างใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ปัจจยัความเสี่ยงทางด้านการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ (Country and Political Risk) 

ปัจจยัความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk)
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กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เปน็ไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินคา้หรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและ

โครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกนิกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

(Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผกูพนักองทุนในฐานะผู้ใหสั้ญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

เพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถอือยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือทีไ่ด้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ 

ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ท าให้กองทุนมคีวามเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured 

Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสาร

ก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึ้นได้

ปัจจยัความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขาย

ตราสารมีจ ากัด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ

คล่องตัวในการบริหารกองทนุ

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อปอ้งกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปอ้งกันความเส่ียง

นั้น อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกนัความเส่ียง

ปัจจยัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ปัจจยัความเสี่ยงจากการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage Risk)
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงิน

บาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงเงิน

บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนกอ็าจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนทีไ่ด้รับมีความไม่

แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : โดยกองทุนมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

กองทุนอาจพจิารณาปอ้งกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ

ปัจจยัความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมคีวามเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท

จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ
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เปรยีบเทยีบเครดิตเรทติง้ International Scale VS Local Scale

AAA

AA+

AA-

A+

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

BBB- (THA)

B-

AAA(THA)

AA+ (THA)

AA- (THA)

A+ (THA)

A- (THA)

BBB+ (THA)

BBB (THA)

B

Non Rated

International Scale

Local Scale

เครดิตเรทติง้ประเทศไทยคอื BBB+

I
N

V
E

S
T

M
E

N
T

 G
R

A
D

E

I
N

V
E

S
T

M
E

N
T

 G
R

A
D

E

Thailand

AA (THA)

A (THA)

AA

A

*ทั้งนี้เป็นเพียงวิธีการเปรียบเทียบเบื้องต้นที่จัดท าขึ้นโดยบริษัทจัดการ

การลงทุนในตราสารหนี้

ที่มีเรทติ้ง BB+ ในต่างประเทศ

เทียบเท่ากับ

การลงทุนในตราสารหนี้

ที่มีเรทติ้ง AA- ในประเทศ
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท าไมการลงทนุเงินฝาก/ตราสารหนีร้ะยะสัน้ของธนาคารในกาตารถ์งึนา่สนใจ
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กาตาร์ จีน

กาตาร์มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าไทย แสดงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่ ากว่าไทย (Credit risk)

Higher Rating

แม้ว่าการเติบโตของ GDP จะน้อยกว่าไทย แต่ประชาชนกาตาร์มีรายได้ต่อหัว สูงที่สุดเป็น

อับดับ 2 ของโลก แสดงถึงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของประชากรในประเทศกาตาร์

#2 GDP/Capita in the world

แม้ว่าจะมีระดับหนี้สาธารณะสูงกว่าไทย และมีปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศต่ ากว่าไทย

แต่กาตาร์มีขนาดกองทุนความมั่นคั่งของชาติ สูงถึง 320$bn มีขนาดเทียบเท่ากับ 70% ของ GDP

ประเทศไทย สะท้อนถึงปริมาณเงินทุนและความสามารถในการรองรับสถานการณ์วิกฤตทางการเงิน

Back up by 

sovereign wealth fund

มีสถานะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกินดุลการค้า เหมือนกับไทย อีกทั้งยังมี อัตราส่วนหนี้เสีย

เพียง 1.8% ซึ่งต่ ากว่าไทย ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้เสีย 3.09%

Low NPL ratio

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018 , Asset Plus Fund Management 16 Aug 2018 , central intelligence agency



ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ประเทศกาตาร์ ประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ* Aaa3 by Moody Baa1 by Moody

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

ขนาดเศรษฐกิจ (GDP in $billions : 2017) 160.88 475.38

การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP growth : 2018F) 2.6% 3.90%

รายได้ประชากร/คน (GDP/Capita : 2017) $ 63,506 / คน / ปี $ 6,594 / คน / ปี

ระดับหน้ีสาธารณะ / GDP 56.80% 44.10%

สถานะดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ (Current Account Status) เกินดุล ( Surplus) เกินดุล (Surplus)

ดุลบัญชีเดินสะพัด ในสัดส่วนของ GDP (Current account % of GDP) 1.26% 10.55%

สถานะดุลการค้า (Trade Balance) Net Export Net Export

ปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ($billions : June 2018) 23.78 197.29

กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) > 320 $bn -

สัดส่วนหน้ีเสียภาคธนาคาร (NPL% of total loans) 1.8% 3.09%

อุตสาหกรรมและธุรกิจหลักของประเทศ

น้ ามันดิบ ปิโตรเคมี ปุ๋ย เหล็กเสริมคอนกรีต ปูน 

และ ซ่อมเรือพาณิชย์

สิ่งทอและเครื่องหนัง ท่องเที่ยว

รถยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

แปรรูปเกษตรและอาหาร

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018 25

ข้อมลูเศรษฐกจิประเทศกาตาร ์vs. ประเทศไทย



สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท าไมการลงทนุเงินฝาก/ตราสารหนีร้ะยะสัน้ของธนาคารในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสถ์งึนา่สนใจ

26

กาตาร์ จีน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอันดับความน่าเช่ือถือสูงกว่าไทย แสดงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่ ากว่าไทย 

(Credit risk)

Higher Rating

แม้ว่าการเติบโตของ GDP จะน้อยกว่าไทย แต่ประชาชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีรายได้ต่อหัว 

สูงท่ีสุดเป็นอับดับ 13 ของโลก แสดงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของแรงงานของประชากรในสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์#13 GDP/Capita in the world

แม้ว่าจะมีระดับหนี้สาธารณะสูงกว่าไทย และมีปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศต่ ากว่าไทย แต่สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์มีขนาดกองทุนความมัน่คัง่ของชาติ สูงถึง 1100$bn มีขนาดเทียบเท่ากับ 230% ของ GDP 

ประเทศไทย สะท้อนถึงปริมาณเงินทุนและความสามารถในการรองรับสถานการณ์วิกฤตทางการเงิน
Back up by 

sovereign wealth fund

มีสถานะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกินดุลการค้า เหมือนกับไทย แม้ว่าจะมีอัตราส่วนหนี้เสีย

ถึง 6.96% เนื่องจากอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจใน ปี 2009 แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

Decreasing NPL ratio trend

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018 , Asset Plus Fund Management 16 Aug 2018 , central intelligence agency



ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ* Aa2 by Moody Baa1 by Moody

ระบอบการปกครอง ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย

ขนาดเศรษฐกิจ (GDP in $billions : 2017) 382.58 475.38

การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP growth : 2018F) 2.0% 3.90%

รายได้ประชากร/คน (GDP/Capita : 2017) $ 40,699 / คน / ปี $ 6,594 / คน / ปี

ระดับหน้ีสาธารณะ / GDP 60.30% 44.10%

สถานะดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ (Current Account Status) เกินดุล ( Surplus) เกินดุล (Surplus)

ดุลบัญชีเดินสะพัด ในสัดส่วนของ GDP (Current account % of GDP) 4.67% 10.55%

สถานะดุลการค้า (Trade Balance) Net Export Net Export

ปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ($billions : June 2018) 89.84 197.29

กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) > 1100 $bn -

สัดส่วนหน้ีเสียภาคธนาคาร (NPL% of total loans) 6.96% 3.09%

อุตสาหกรรมและธุรกิจหลักของประเทศ

น้ ามันดิบ ปิโตรเคมี ประมง อะลูมิเนียม

ซีเมนต์ ปุ๋ย

สิ่งทอและเครื่องหนัง ท่องเที่ยว

รถยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

แปรรูปเกษตรและอาหาร

27

ข้อมลูเศรษฐกจิประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ vs. ประเทศไทย

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018



สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท าไมการลงทุนเงินฝาก/ตราสารหนีร้ะยะสัน้ของธนาคารในจีนถงึนา่สนใจ

28

กาตาร์ จีน

จีนมีอันดับความน่าเช่ือถือสูงกว่าไทย แสดงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่ ากว่าไทย (Credit risk)

Higher Rating

การเติบโตของ GDP สูงกว่าไทยเกือบเท่าตัว รวมถึงขนาดเศรษฐกิจของจีนคิดเป็น 25.8 เท่าของไทย 

อีกท้งรายได้ต่อหัวของประชากรในจีน ยังสูงกว่าไทย ซ่ึงสะท้อนถึงแนวโน้มที่ดีของเศรษฐกิจในจนี 

High GDP Growth

ระดับหนี้สาธารณะของจีนต่ ากว่าไทยมาก และมีปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศสูง

อีกทั้งจีนยังมีขนาดกองทุนความมั่นคั่งของชาติ สูงถึง 1600$bn สะท้อนถึงปริมาณเงินทุนและ

ความสามารถในการรองรับสถานการณ์วิกฤตทางการเงิน

Back up by 

sovereign wealth fund

มีสถานะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกินดุลการค้า เหมือนกับไทย อีกทั้งยังมี อัตราส่วนหนี้เสีย

เพียง 1.86% ซึ่งต่ ากว่าไทย ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้เสีย 3.09%

Low NPL ratio

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018 , Asset Plus Fund Management 16 Aug 2018 , central intelligence agency



ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ประเทศจนี ประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ* A1 by Moody Baa1 by Moody

ระบอบการปกครอง สังคมนิยมสมัยใหม่ ประชาธิปไตย

ขนาดเศรษฐกิจ (GDP in $billions : 2017) 12,283.85 475.38

การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP growth : 2018F) 6.6% 3.90%

รายได้ประชากร/คน (GDP/Capita : 2017) $ 8,827 / คน / ปี $ 6,594 / คน / ปี

ระดับหนี้สาธารณะ / GDP 18.90% 44.10%

สถานะดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ (Current Account Status) เกินดุล ( Surplus) เกินดุล (Surplus)

ดุลบัญชีเดินสะพัด ในสัดส่วนของ GDP (Current account % of GDP) 0.53% 10.55%

สถานะดุลการค้า (Trade Balance) Net Export Net Export

ปริมาณเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ($billions : June 2018) 3,112.13 197.29

กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) > 1600$bn -

สัดส่วนหน้ีเสียภาคธนาคาร (NPL% of total loans) 1.86% 3.09%

อุตสาหกรรมและธุรกิจหลักของประเทศ

สิ่งทอ เหล็ก รถยนต์ ถ่านหิน ยาสูบ

และ สินค้าอุปโภคบริโภค

สิ่งทอและเครื่องหนัง ท่องเที่ยว

รถยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

แปรรูปเกษตรและอาหาร
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ข้อมลูเศรษฐกจิประเทศจีน vs. ประเทศไทย

Source : Bloomberg as of 16 Aug 2018



ธนาคารในประเทศกาตาร์

Source : ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of Jun 2020,  ประมาณการจาก Bloomberg Consensus 30

ตัวอยา่งเงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคารต่างประเทศที่คาดว่าจะลงทนุ

ธนาคาร รายละเอยีด

ก าไรสทุธิ

ปี 2019

(ล้านบาท)

ขนาดสนิทรพัย์

ปี 2019

(ล้านล้านบาท)

ธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์เป็นอันดับ 2 ของธนาคารในกาตาร์  โดยมี

รัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ CBQ ให้บริการด้านธุรกรรมต่างๆ อาทิ

เช่น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สินเชื่อบุคคล โดยปัจจุบัน

มีสาขากว่า 29 สาขาในกาตาร์ อีกทั้ง ธนาคาร CBQ ยังได้เข้าไปถือหุ้นใน

ธนาคารอีกหลายประเทศ เช่น Alternatif Bank ใน ตุรกี National Bank of 

Oman ในโอมาน และ United Arab Bank ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

17,089 1.2

ธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับ 3 ของธนาคารในกาตาร์ โดยมีผู้

ถือหุ้นใหญ่ คือ หน่วยงานด้านการลงทุนของกาตาร์ (Qatar Investment 

Authority) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของรัฐกาตาร์และมีสถานะเป็นกองทุนความมั่ง

คั่งแห่งชาติ ธนาคารให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ 

ได้แก่ การบริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหญ่ การบริการทางการเงินแก่

ลูกค้ารายย่อย การบริการทางการเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนและการ

บริหารเงิน ผ่าน 24 สาขาในประเทศ 6 สาขาในต่างประเทศ และ 14 ส านักงาน

ตัวแทน

6,375 0.9

A by Fitch

A by Fitch



ธนาคารในประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์

Source : ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of Jun 2020,  ประมาณการจาก Bloomberg Consensus 31

ตัวอยา่งเงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคารต่างประเทศที่คาดว่าจะลงทนุ

ธนาคาร รายละเอยีด

ก าไรสทุธิ

ปี 2019

(ล้านบาท)

ขนาดสนิทรพัย์

ปี 2019

(ล้านล้านบาท)

หนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ให้บริการการท าธุรกรรมต่างๆ อาทิเช่น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจ

ขนาดกลาง สินเชื่อบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Mashreq Bank ยังให้

บริการในประเทศต่างๆกว่า 12 ประเทศ ทั้งใน ยุโรป อเมริกา เอเชีย รวมถึง

แอฟริกา โดยในปัจจุบัน มีสาขากว่า 50 สาขา ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

17,397 1.3

A- by S&P



ธนาคาร รายละเอยีด

ก าไรสทุธิ

ปี 2020F

ขนาดสนิทรพัย์

ปี 2019

ล้านบาท

เทียบอุตสาหกรรม

ธนาคารไทย (เท่า)

ล้านล้านบาท

เทียบอุตสาหกรรม

ธนาคารไทย (เท่า)

ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งชาติจีนนับว่าเป็น 1 ใน 4 ธนาคาร 

(Big Four) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 

1951 โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปักกิ่ง และมีสาขาธนาคาร

ในประเทศจ านวน 23,149 สาขา และในต่างประเทศอีกจ านวน 

17 สาขา (ตัวเลข ณ สิ้นปี 2019) ธนาคารมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ 

China Investment Corporation (CIC) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 43.88 และกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

41.76

953,487 5.86 110.5 5.87

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 1 ของประเทศจีน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ  

1 ของโลก ให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร อาทิ สินเชื่อ ธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจประกัน จัดการกองทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาขากระจาย

อยู่ทั่วโลกกว่า 42 ประเทศ โดยในปัจจุบันมีสาขากว่า 16,000

สาขา

1,382,879 8.5 133.8 7.11

ธนาคารในประเทศจนี

Source : ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of Jun 2020,  ประมาณการจาก Bloomberg Consensus , Accuity Bank ranking 32

ตัวอยา่งเงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคารต่างประเทศที่คาดว่าจะลงทนุ

A by S&P

A by S&P



ธนาคาร รายละเอยีด

ก าไรสทุธิ

ปี 2020F

ขนาดสนิทรพัย์

ปี 2019

ล้านบาท

เทียบอุตสาหกรรม

ธนาคารไทย (เท่า)

ล้านล้านบาท

เทียบอุตสาหกรรม

ธนาคารไทย (เท่า)

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 2 ของประเทศจีน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ  

2 ของโลก ให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร อาทิ สินเชื่อ ธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจประกัน จัดการกองทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาขากระจาย

อยู่ทั่วโลกกว่า 29 ประเทศ โดยในปัจจุบันมีสาขากว่า 14,900

สาขา

1,192,667 7.33 113.0 6.00

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 4 ของประเทศจีน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ  

4 ของโลก ให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร อาทิ สินเชื่อ ธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจประกัน จัดการกองทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาขากระจาย

อยู่ทั่วโลกกว่า 51 ประเทศ

812,284 4.99 101.2 5.37

ธนาคารในประเทศจนี

Source : ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of Jun 2020,  ประมาณการจาก Bloomberg Consensus , Accuity Bank ranking 33
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร CBQ BBL SCB KBANK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร* A2 (MOODY’S) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 3 1 2 3

จ านวนสาขา 30 1,183 1,180 1,119

ขนาดสินทรัพย์* (ล้านล้านบาท) 1.2 3.0 3.0 2.8

การเติบโตของสินเชื่อ* (Loan growth YoY) 15.2% 3.63% 5.8% 5.3%

ส่วนต่างดอกเบี้ย* (Net interest margin) 2.2% 2.31% 3.19% 3.43%

ก าไรสุทธิปี 2017** (ล้านบาท) 3,326 34,000 48,000 39,300

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017** 3.0% 17.7% 14.1% 16.3%

ระดับหนี้เสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม* (NPL ratio) 5.65% 3.70% 2.65% 3.31%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม* (Capital ratio) 16.1% 18.9% 17.4% 17.63%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก* (Loan to Deposit ratio) 120% 89% 95.8% 95%

* ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of December 2017 ** ประมาณการจาก Bloomberg Consensus, Source : Company website, Bloomberg

เปรียบเทยีบธนาคารในประเทศกาตาร ์vs. ธนาคารพาณชิย์ไทย
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร BBL SCB KBANK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร* A (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 5 1 2 3

จ านวนสาขา 50 1,183 1,180 1,119

ขนาดสินทรัพย์* (ล้านล้านบาท) 1.1 3.0 3.0 2.8

การเติบโตของสินเชื่อ* (Loan growth YoY) 2.85% 3.63% 5.8% 5.3%

ส่วนต่างดอกเบี้ย* (Net interest margin) 3.41% 2.31% 3.19% 3.43%

ก าไรสุทธิปี 2017** (ล้านบาท) 18,637 34,000 48,000 39,300

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017** 10.4% 17.7% 14.1% 16.3%

ระดับหนี้เสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม* (NPL ratio) 2.94% 3.70% 2.65% 3.31%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม* (Capital 

ratio)

17.2% 18.9% 17.4% 17.63%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก* (Loan to Deposit ratio) 82% 89% 95.8% 95%

* ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of December 2017 ** ประมาณการจาก Bloomberg Consensus, Source : Company website, Bloomberg

เปรียบเทยีบธนาคารในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์vs. ธนาคารพาณชิย์ไทย
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร ICBC BBL SCB KBANK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร* A (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 1 1 2 3

จ านวนสาขา 16,888 1,183 1,180 1,119

ขนาดสินทรัพย์* (ล้านล้านบาท) 130.5 3.0 3.0 2.8

การเติบโตของสินเชื่อ* (Loan growth YoY) 9.0% 3.63% 5.8% 5.3%

ส่วนต่างดอกเบี้ย* (Net interest margin) 2.48% 2.31% 3.19% 3.43%

ก าไรสุทธิปี 2017** (ล้านบาท) 1,444,201 34,000 48,000 39,300

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017** 14.4% 17.7% 14.1% 16.3%

ระดับหนี้เสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม* (NPL ratio) 1.55% 3.70% 2.65% 3.31%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม* (Capital ratio) 15.1% 18.9% 17.4% 17.63%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก* (Loan to Deposit ratio) 73% 89% 95.8% 95%

* ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of December 2017 ** ประมาณการจาก Bloomberg Consensus, Source : Company website, Bloomberg

เปรียบเทยีบธนาคารในประเทศสหรฐัอาหรบัจีน vs. ธนาคารพาณชิย์ไทย
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร CCB BBL SCB KBANK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร* A (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 2 1 2 3

จ านวนสาขา 14,920 1,183 1,180 1,119

ขนาดสินทรัพย*์ (ล้านล้านบาท) 113.3 3.0 3.0 2.8

การเติบโตของสินเชื่อ* (Loan growth YoY) 9.8% 3.63% 5.8% 5.3%

ส่วนต่างดอกเบี้ย* (Net interest margin) 2.21% 2.31% 3.19% 3.43%

ก าไรสุทธิปี 2017** (ล้านบาท) 1,231,373 34,000 48,000 39,300

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017** 14.8% 17.7% 14.1% 16.3%

ระดับหนี้เสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม* (NPL ratio) 1.49% 3.70% 2.65% 3.31%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม* (Capital ratio) 15.5 % 18.9% 17.4% 17.63%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก* (Loan to Deposit ratio) 77% 89% 95.8% 95%

* ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of December 2017 ** ประมาณการจาก Bloomberg Consensus, Source : Company website, Bloomberg

เปรียบเทยีบธนาคารในประเทศสหรฐัอาหรบัจีน vs. ธนาคารพาณชิย์ไทย
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร BOC BBL SCB KBANK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร* A (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH) BBB+ (FITCH)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 4 1 2 3

จ านวนสาขา 11,605 1,183 1,180 1,119

ขนาดสินทรัพย*์ (ล้านล้านบาท) 99.9 3.0 3.0 2.8

การเติบโตของสินเชื่อ* (Loan growth YoY) 9.25% 3.63% 5.8% 5.3%

ส่วนต่างดอกเบี้ย* (Net interest margin) 1.84% 2.31% 3.19% 3.43%

ก าไรสุทธิปี 2017** (ล้านบาท) 817,176 34,000 48,000 39,300

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017** 12.24% 17.7% 14.1% 16.3%

ระดับหน้ีเสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม* (NPL ratio) 1.45% 3.70% 2.65% 3.31%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม* (Capital 

ratio)

14.19% 18.9% 17.4% 17.63%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก* (Loan to Deposit ratio) 80% 89% 95.8% 95%

* ข้อมูลจากแต่ละบริษัท as of December 2017 ** ประมาณการจาก Bloomberg Consensus, Source : Company website, Bloomberg

เปรียบเทยีบธนาคารในประเทศสหรฐัอาหรบัจีน vs. ธนาคารพาณชิย์ไทย
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ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

บริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากดั

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน”

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
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ข้อสงวนสทิธิ์และค าเตือนเกี่ยวกบัความเสีย่งในการลงทนุ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้

ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี

ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส าหรับการ

กระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การ

ฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การ

ลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้ องการทราบข้อมูลหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอก สารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษั ทจัดการเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตาม ที่บริษัทจัดการจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด กองทุนมีการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The

Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or replied upon in

connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus

Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the

information provided form outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no

responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before

relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and

conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be

simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may

occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on

any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this

Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any

performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results,

and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this

presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in

relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this

Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements

Disclaimers
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