รายงานประจาปี
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนธันวาคม 2563 ปรับตัวในกรอบ
1,388.23 – 1,512.99 จุด และปิ ด ตลาด ณ สิ น้ เดือ นที่ 1,449.35 จุด เพิ่ม ขึน้ 41.04 จุด ตลาดหุน้ ไทยในเดือ นธัน วาคม
เริ่มต้นสัปดาห์ดว้ ยปั จจัยบวกจากการซือ้ คืนหลังจากดัชนี ลดลงอย่างมากจากข่าว MSCI rebalancing และความคืบหน้า
การทดสอบวัคซีนจาก Moderna ส่งผลให้หนุ้ ไทยปรับตัวสูงขึน้ สวนแรงกดดันจากข่าวผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่ในประเทศก่อนปิ ดสัปดาห์แรก
ด้ว ยข่า วการอนุมัติใ ช้วัค ซีน ของ Pfizer เป็ น ครัง้ แรกในประเทศอัง กฤษทาให้หุ้น ไทยพุ่ง สูง ขึ น้ กว่า 40 จุด จากแรงซื อ้
ของนักลงทุนต่างชาติตลอดทัง้ สัปดาห์รวมกว่า 3.7 พันล้านบาท สัปดาห์ท่สี องเปิ ดตลาดหลังหยุดยาว 4 วัน กลับมาซือ้ ขายกัน
อย่างคับคั่ง หลังรับปั จจัยบวกจากต่างประเทศทัง้ การแถลงข่าวความปลอดภัยของวัคซีน Pfizer จากทาง FDA ของสหรัฐอเมริกา
และความหวังในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาอีกระลอกด้วยงบประมาณกว่า 9.08 แสนล้านดอลลาร์และปั จจัย
ภายในประเทศจากการต่อยอดมาตรการต่างๆ ทัง้ “เราเที่ยวด้วยกัน” “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และ “คนละครึง่ เฟส 2” เพียงสองวันทาการ
ดัชนีหนุ้ ไทยปรับตัวสูงขึน้ กว่า 30 จุด พุ่งแตะ 1,500 และปิ ดตลาดที่ 1,482 จุด ในสัปดาห์ท่ีสามของเดือนตลาดหุน้ เริ่มทรงตัว
มีทิศทางบวกเล็กน้อย ปั จจัยคละเคล้าจากทัง้ การอนุมตั ิการใช้วคั ซีนของ Pfizer และ BioNTech ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงการเฝ้ารอทิศทางปั จจัยสาคัญต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 4 นัน้ มีการพบผูต้ ิดเชือ้ ภายในประเทศทัง้ ในเขตกรุงเทพ
และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 700 คน SET ปิ ดตลาดที่ 1,449.35 จุด (+2.9% MoM) เมื่อเทียบ
จากสิน้ เดือนพฤศจิกายน 2563 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 98,506 ล้านบาท (+11.35% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,425.48 –1,561.66 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,466.98 จุด เพิ่มขึน้ 17.63 จุด ตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์แรกของปี นีด้ ว้ ยข่าว
ยอดผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในไทยที่พ่งุ ขึน้ ถึง 745 ราย ในหลายจังหวัด ทัง้ จาก cluster บ่อนและสนามชนไก่รวมถึงจานวนผูต้ ิดเชือ้
ในสหรัฐอเมริกาที่แตะ 20 ล้านรายรับปี ใหม่สวนทางกับทิศทางของตลาดหุน้ ไทยที่คึกคักเป็ นอย่างมาก ในช่วงสัปดาห์ท่ีสอง
ของเดือนตลาดยังอยู่ในระดับ การประเมินค่อนข้างสูงจากการเริ่มทะยอยฉี ดวัคซีนในหลายประเทศ การปล่อยมาตรการ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก COVIDอย่าง “เราชนะ” และราคานา้ มันที่เพิ่มขึน้ สูงถึงระดับก่อนการระบาด อย่างไรก็ตามมีแนวโน้ม
ตลาดขาลงจากสถานการณ์ COVID ในยุโ รปและสหรัฐ อเมริก ายัง คงน่า เป็ น ห่ว งรวมถึง สถานการณ์นา้ ท่วมภาคใต้ในไทย
และการประเมินมูลค่าที่ตงึ ตัวขึน้ ในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนเปิ ดสัปดาห์ดว้ ยการแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงขึน้
โดยในวันแรกของสัปดาห์มียอดผูต้ ิดเชือ้ ในจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจเชิงรุกที่พ่งุ สูงกว่า 959 ราย มียอดรวมสัปดาห์นีก้ ว่า
3,523 ราย และสถานการณ์ตลาดหุน้ สหรัฐอเมริกาที่แย่ลงเนื่องจากทีท่าของ FED ที่ยงั ไม่มีแผนออกมาตรการอัดฉีดเพิ่มเติม
แต่ย งั คง Policy rate ที่ร ะดับ เดิม SET ปิ ด ตลาดที่ 1,466.98 จุด (+1.2% MoM) เมื่อ เทีย บจากสิ น้ เดือ นธัน วาคม 2563
ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2564 อยู่ท่ี 98,584 ล้านบาท (+0.08% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,456.45 –1,531.29 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,496.78 จุด เพิ่มขึน้ 29.8 จุด เปิ ดตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์แรกของเดือนนี ้
ด้วยข่าวร้อนแรงทัง้ ในและต่างประเทศ ด้านการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานัน้ รัฐมนตรี FED ยังออกมาเน้นยา้ ถึงการช่วยเหลือ
ผ่านแผนกระตุน้ เศรษฐกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งประเด็นต่างประเทศที่สาคัญในสัปดาห์นี ้ได้แก่ การทารัฐประหารในเมียนมา
ส่งผลให้มีการออกมาประท้วงทัง้ ในเมียนมา ในส่วนของไทยนัน้ ก็มีการล้มการประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้ ทาให้การลงทุนภาครัฐ
ถูกเลื่อนออกไป ส่วนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในไทยที่ยงั คงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาโดยมีผตู้ ิดเชือ้ ใหม่สทุ ธิสปั ดาห์แรก
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กว่า 3 พันราย อย่างไรก็ดีตลาดปรับตัวขึน้ เรื่อยๆ รวม 30 จุด แต่ต่างชาติขายสุทธิตลอดทัง้ สัปดาห์กว่า 8.9 พันล้านบาท
สัป ดาห์ที่ส องของเดือ นมีข่า วดีจากทางสหรั ฐ อเมริก าโดยสภาคองเกรสเห็น ชอบแผนกระตุน้ เศรษฐกิจงบประมาณกว่า
1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ราคานา้ มันปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องจากอุปสงค์ท่ีดีขึน้ และปริมาณนา้ มันดิบในคลังที่ลดลง สัปดาห์ท่ีสาม
ของเดือนยังมี OR เป็ นตัวขับเคลื่อนตลาดอย่างต่อเนื่อง หุน้ PTT ดีขึน้ ทัง้ เครือ จากราคานา้ มันปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องจากอุปสงค์
ที่สงู ขึน้ และปั ญหาอุปทานจากสถานการณ์หิมะตกหนักในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็ นแหล่งนา้ มันขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ส่วนข่าวในไทย
มีปัจจัยบวกทัง้ จากความคืบหน้าแผนการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและเขตเฝ้าระวังต่างๆ รวมถึงการออกมาตรการ ม.33
เรารักกัน ในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวสูงทาให้สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มโดนเทขายทากาไร
ในส่วนของสหรัฐอเมริกา FED ยังคงออกมาเน้นยา้ จะทาการซือ้ สินทรัพย์ดว้ ยปริมาณเท่าเดิมเป็ นอย่างน้อยเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจต่อไป
จากตัวเลขการจ้างงานแท้จริงที่ยงั อ่อนแอในระดับ 10% ปิ ดท้ายด้วยข่าวความคืบหน้าวัคซีน Sinovac เข้าไทยเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นกั ลงทุนหนุนให้หนุ้ ไทยสิน้ เดือนกลับมาปิ ดใกล้ 1,500 จุดได้อีกครัง้ SET ปิ ดตลาดที่ 1,496.78 (+2% MoM)
เมื่ อเทียบจากสิน้ เดือนมกราคม 21 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2564 อยู่ท่ี 90,860 ล้านบาท
(+7.83% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมีนาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,487.99 –1,593.93 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,587.21 จุด เพิ่มขึน้ 90.43 จุด สหรัฐอเมริการัฐสภาสหรัฐให้ผ่านร่างกฎหมาย
กระตุน้ เศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้วและมีแรงซือ้ หุน้ ขนาดใหญ่ของกองทุนในประเทศและต่างชาติมีมลู ค่าการซือ้ ขายต่อวัน
เกือบ 1.2 แสนล้านบาท ทาให้ SET ขึน้ ไปกว่า 40 จุดในวันเดียว ส่วนตลาดดัชนีไทยปรับตัวทะลุไฮเดิมที่ 1,560 ปิ ดท้ายสัปดาห์
ย่อตัวลงเล็กน้อยจากข่าวปั ญ หาผลข้างเคียงจากวัคซีน แอสตราเซเนกาทาให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป ในสัปดาห์ที่สาม
ของเดือนนั้นตลาดแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบท่ามกลางการระบาดในคลัสเตอร์ตลาดสดบางแคและประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญวาระสาม นักลงทุนต่างชาติทะยอยขายตลอดสัปดาห์และเทขายอีกระลอกทิง้ ท้ายสัปดาห์หลัง FTSE Rebalancing
ลดนา้ หนักหุน้ ไทยลงกดดัน Foreign Fund Flows เพิ่มทาให้ SET ปรับตัวลงราว 5 จุดในสัปดาห์นี ้ ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน
ปั ญหาการระบาดภายในประเทศเริ่มกลับมาเป็ นปั จจัยกดดันการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ ในคลัสเตอร์ตลาดบางแค คลัสเตอร์
ตม.บางเขนและคลัสเตอร์บางขุนเทียน ด้านสถานการณ์โลกยังมีความกังวลทัง้ อัตราการติดเชือ้ ในยุโรปที่สงู ขึน้ และการปรับลด
ประสิทธิภ าพของวัค ซีนจากแอสตราเซเนกาอย่างไรก็ดีมีปัจ จัยบวกด้านนโยบายการเงิน ในประเทศยังคงผ่อ นคลายต่อ
พร้อมออกมาตรการโกดังพักหนีแ้ ละแก้เงื่อนไขการให้ซอฟท์โลน SET ปิ ดตลาดที่ 1,587.21 (+6.0% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ท่ี 91,515 ล้านบาท (+0.72% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนเมษายน 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,529.29 – 1,606.41 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,583.13 จุด ลดลง 4.08 จุด เปิ ดตลาดหุน้ ไทยเดือนนีม้ ีวนั ทาการเพียง 18 วัน
เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนตลาดเปิ ดสัปดาห์แรกของเดื อนด้วยปั จจัยบวกจากต่างประเทศ
อย่างแผนการลงทุน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของสหรัฐอเมริกาพร้อมทัง้ แนวโน้มตัวเลขภาคการผลิตทัง้ ของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปที่ดีขนึ ้ กว่าคาดส่งผลให้ตลาดปิ ดบวกทัง้ สองวันทาการของสัปดาห์ พาหุน้ ขึน้ ราว 8 จุดในช่วงสัปดาห์ท่ีสองของเดือน
เริ่มมีการเทขาย ย้ายออกจากตลาดหุน้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศเริ่มกลับมาระบาดอีกครัง้
อย่างคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ และคลัสเตอร์เรือนจานราธิวาสส่งผลให้มีการปิ ดสถานบันเทิงใน 3 เขตการระบาด
ในกรุงเทพมหานครโดยในสัปดาห์นีม้ ีผตู้ ิดเชือ้ ใหม่รายวันทะลุ 550 ราย ดัชนีตกสูงสุด 40 จุด จากนัน้ รีบาวน์เล็กน้อยปิ ดสัปดาห์
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ที่ 1,566 จุด สัปดาห์ท่ีสามของเดือนคาบเกี่ยวกับวันหยุดยาวสงกรานต์ทาให้ตลาดเปิ ดทาการเพียงสองวัน ตลาดยังคงมีความกังวล
ต่อสถานการณ์การระบาดโดยสัปดาห์นีม้ ีผตู้ ิดเชือ้ รายวันสูงถึง 1,585 ราย รวมถึงพบเป็ นสายพันธุเ์ ดียวกับที่ระบาดในประเทศอังกฤษ
ซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุเ์ ดิมทาให้ SET ก่อนปิ ดสงกรานต์ตกลง 25.22 จุด ต่าสุดในรอบ 1 เดือน อย่างไรก็ดี
รีบ าวน์ก ลับ ขึน้ มาในวัน ศุก ร์ 7.84 จุด หลัง ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์ COVID-19 ประกาศไม่ มี ก ารยกระดั บ มาตรการใดๆ
เพิ่มเติม สัปดาห์สดุ ท้ายสถานการณ์การระบาดยังคงรุนแรงต่อเนื่องศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ยกระดับพืน้ ที่สีแดง
18 จังหวัด ปิ ดสถานบันเทิงและจากัดเวลาห้างและร้านอาหารไปอีกสองสัปดาห์ ด้านจานวนผูต้ ิดเชือ้ ในประเทศที่เร่งตัวขึน้
ต่อเนื่องทะลุ 2 พันรายต่อวัน SET ปิ ดตลาดที่ 1,583.13 (-0.3% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนมีนาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้
ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนเมษายน 2564 อยู่ท่ี 87,668 ล้านบาท (-4.2% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,501.02 –1,595.45 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,593.59 จุด เพิ่มขึน้ 10.46 จุด โดยเปิ ดเดือนพฤษภาคม ที่ 1,583 จุด
เริ่มจากข่าวการระบาดในไทยโดยจานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันกลับมาแตะหลัก 2,000 ราย อีกครัง้ รวมถึงความกังวลในการเพิ่ม
อัตราดอกเบีย้ จาก FED ทาให้ตลาดรับแรงเทขายจากต่างชาติ หลังจากนัน้ จากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ สูง ในสัปดาห์ท่ี 3
ของเดือนดัชนีเผชิญความกดดันจากการระบาดและคลัสเตอร์เรือนจาหลายแห่งที่ทายอดพุ่งสูงกว่า 9 พันรายและมียอดผูต้ ิดเชือ้
รายวัน ไต่จากระดับ 2,000 รายไปสู่ 2,500-3,500 รายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในหลายสินทรัพย์ส่งผลให้นกั ลงทุนหนีเข้า
สิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย อย่ า งทองคาโดยราคาทองคาเพิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง สัป ดาห์สุด ท้า ยของเดื อ นได้ร ับ ปั จ จัย บวกอย่าง
การเปิ ดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนของรัฐบาลและพระราชกาหนดกูเ้ งินอีก 5 แสนล้านบาทส่งผลให้ตลาดปรับตัวขึน้ กว่า 16 จุด
ตามทิศทางหุน้ ต่างประเทศ อย่างไรก็ดียงั ได้รบั แรงกดดันจากการถูกลดนา้ หนักลงจาก MSCI Rebalancing แต่อย่างไรก็ตาม
แรงเก็งกาไรในหุน้ ของกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์, Logistic และกลุ่มรับเหมาปรับตัวเพิ่มขึน้ หนุนให้ตลาดหุน้ ไทยสิน้ เดือนพฤษภาคม
ปิ ดสูงสุดของเดือน SET ปิ ดตลาดที่ 1593.59 (+0.7% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนเมษายน 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวัน
ในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ท่ี 103,240 ล้านบาท (+17.76% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,565.31 –1,642.80 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,587.79 จุด ลดลง 5.80 จุด เปิ ดตลาดเดือนนีจ้ านวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ท่ีลดลงมาก
จากช่วงก่อนหน้านี ้ ด้านตลาดหุน้ สหรัฐออกมาขานรับ Composite PMI ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบหลายปี สัปดาห์ท่ีสองของเดือน
ตลาดเริ่มทะยอยขึน้ ต่อเนื่องตอบรับปั จจัยเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแม้จะต่ากว่าที่ ตลาดคาดรวมถึงการทยอยฉีดวัคซีน
เป็ นวงกว้าง และปั จจัยอย่างราคานา้ มันดิ บ WTI ที่ขึน้ ไปแตะ 70 ดอลลาร์เป็ นครัง้ แรกในรอบ 2 ปี ช่วยหนุนหุน้ กลุ่มพลังงาน
รวมถึงข่าวการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหนุนหุน้ กลุม่ ธนาคาร ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนตลาดหุน้ ยังคงถูกกดดันจาก
การรอดูท่าทีของ FED ต่อการปรับอัตราดอกเบีย้ เพื่อรับมือกับอัตราเงิ นเฟ้อที่เพิ่มขึน้ แรงส่งผลให้ดชั นีเงินดอลลาร์แข็งค่าสุดใน
รอบ 2 เดือน ทาให้สปั ดาห์นีต้ ่างชาติเทขายเป็ นส่วนใหญ่ ในสัปดาห์ที่ 4-5 ของเดือนตลาดยังคงอยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่อง
จากหลายปั จจัยอย่างสถานการณ์การระบาดภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2564 และ 2565 ลง โครงการยิ่งใช้ย่ิงได้ท่ีได้รบั ผลตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรหลังมีผลู้ งทะเบียน
ไม่ถึง 5 แสนสิทธิจาก 4 ล้านสิทธิ รวมถึงการพบโควิดสายพันธุแ์ อฟริกาในไทยกดดันการเปิ ดภูเก็ต Sandbox ในเดือนกรกฎาคม
ด้านการส่งออกเดือนนีเ้ ติบโตสูงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ที่ +41.6% YoY จากการฟื ้ นตัวของอุปสงค์โลกและฐานที่ต่าแต่ขา้ วและ
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ทองคายังถูกกดดันจากการแข่งขันและอุปสงค์ท่ีต่า SET ปิ ดตลาดที่ 1587.79 (-0.4% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนพฤษภาคม 2564
ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน มิถนุ ายน 64 อยู่ท่ี 91,139 ล้านบาท (-11.72% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,516.77 –1,596.36 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,521.92 จุด ลดลง 65.87 จุด ตลาดหุน้ ไทยเปิ ดสัปดาห์แรกบวกเล็กน้อย
ก่อนเทขายช่วงท้ายสัปดาห์เนื่องจากตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ รายวันที่เพิ่มสูงแตะหลัก 6 พันราย ในสัปดาห์ต่อมาของเดือนกรกฎาคม
ปรับขึน้ ในช่วงกลางสัปดาห์กว่า 12 จุดหนุนโดยราคานา้ มันที่พ่งุ ทาสถิติใหม่ในรอบ 3 ปี และการอนุมตั ิสญ
ั ญาจัดซือ้ วัคซีนทางเลือก
ก่อนรับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดที่แย่ลงต่อเนื่องเพิ่มความกังวลการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคในพืน้ ที่เสี่ยง
10 จัง หวัด ส่งผลให้ต ลาดปลายสัป ดาห์ล ดลงเกือ บ 47 จุด ฉุด โดยหุน้ กลุ่ม แบงก์แ ละพลังงาน ในช่ว งสัป ดาห์ที่ส ามนัน้
ตลาดปรับตัวดีกว่าคาดหนุนโดยแรงซือ้ หุน้ ขนาดใหญ่หลังได้รบั อานิสงค์จากการเคาะมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมอีก 4.2 หมื่นล้านบาท
และสัญญาณการคงนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อของ FED ส่งผลให้ดชั นีขึน้ มายืนอยู่ท่ีระดับ 1,570 จุด สัปดาห์ท่ีส่ี
ตลาดหุ้นปรับบวก 11.48 จุด ในช่วงต้นสัปดาห์ตามหุ้นต่างประเทศและราคานา้ มัน แต่ยัง คงถูกกดดันด้วยสถานการณ์
การระบาดที่ห นักขึน้ อย่างต่อเนื่ อง โดยมี ตัวเลขผู้ติดเชื อ้ รายวันทะลุหลักหมื่ น ต่อเนื่ องทั้งสัปดาห์ส่งผลให้มี การยกระดับ
มาตรการการล็อคดาวน์เพิ่ มเป็ น 10 จังหวัดส่งผลให้ดชั นีรว่ งสองวันกว่า 35 จุด ด้านราคานา้ มันร่วงลงอีกครัง้ หลัง OPEC+
ตกลงเพิ่มกาลังการผลิต ณ ช่ว งสัปดาห์สุดท้าย ตลาดหุน้ ไทยยังคงโดนกดดันจากผูต้ ิดเชื อ้ ที่เพิ่มขึน้ ทาสถิติใหม่รายวัน
โดยสูงสุดที่ 1.7 หมื่นรายเพิ่มขึน้ จากต้นเดือนที่ราว 6 พันรายและก่อนจบเดือนพร้อมค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแตะบริเวณ
32.9 บาท/ดอลลาร์เทียบกับต้นเดือนที่ 32.03 บาท/ดอลลาร์และการปรับประมาณการลงของ IMF เหลือ 2.1% สาหรับปี
แต่ป รับ ปี ห น้าขึน้ เป็ น 6.1% ในขณะที่ GDP ของสหรัฐ อเมริกาเดือ นมิถุน ายนโต 6.5% ต่ากว่าที่ต ลาดคาดที่ 8.4% SET
ปิ ดตลาดที่ 1,521.92 (-4.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนมิถุนายน 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกรกฎาคม 2564
อยู่ท่ี 77,785 ล้านบาท (-14.65% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,512.28 –1,643.76 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึน้ 116.83 จุด ตลาดหุน้ ไทยเปิ ดสัปดาห์ค่อนข้างผันผวน
โดยมีแนวโน้มที่ดีจากหลายปั จจัยอย่างสถานการณ์การระบาดที่ดดู ีขึน้ หลังจานวนผูร้ กั ษาหายเพิ่มขึน้ ใกล้เคียงจานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่
ขณะที่การตัดสินใจคงดอกเบีย้ นโยบายของที่ 0.5% ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้ตลาดหุน้ รีบาวน์ขึน้ มาเกือบ 24 จุด
และยืนได้ราวสามวันก่อนดิ่งลงมากว่า 18.20 จุด หลังผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ทาสถิติสงู สุดติดต่อกันถึง 2 วัน และราคานา้ มันที่หลุดระดับ
70$ แรงขายหุน้ ของต่างชาติช่วงท้ายกดดันทาให้ปิดสัปดาห์กลับไปที่ระดับเดิมที่ 1521.72 จุด ในช่วงสัปดาห์ต่อมา ท่าที
การระบาดที่ดทู รงตัวขึน้ หลังจานวนผูต้ ิดเชือ้ เริ่มลดลงก่อนถูกเทขายก่อนวันหยุดจากความกังวลเรื่องล็อกดาวน์และดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมที่ตกลงมาต่าที่สุดในรอบ 14 เดือน สวนทางปั จจัยบวกอย่างงบไตรมาส 2 ที่ออกมาตามคาดถึงดีกว่าคาด
และดัชนีอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึน้ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนและต่อเนื่ องสัปดาห์สุดท้ายการประชุมที่ Jackson Hole
เป็ นไปตามที่ตลาดคาดคือคาดว่าจะประกาศ QE Taper และเริ่มลดวงเงินในปี นี แ้ ต่การขึน้ ดอกเบีย้ ยังต้องเวลารอการฟื ้ นตัว
ของเศรษฐกิจ ขณะที่ในประเทศหุน้ ไทยได้ปัจจัยบวกจากยอดผูต้ ิดเชือ้ ที่ลดลงและการประกาศเปิ ดธุรกิจบางส่วนในวันที่ 1 กันยายน
เป็ นปั จจัยหนุนตลาดให้กลับมาทดสอบบริเวณแนวต้าน 1650 จุด SET ปิ ดตลาดที่ 1,638.75 (+7.7% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ท่ี 86,818 ล้านบาท (+11.61% MoM)
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ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกันยายน2564 ปรับตัวในกรอบ
1,591.81 –1,658.08 จุด และปิ ด ตลาด ณ สิ น้ เดือ นที ่ 1,605.68 จุด ลดลง 33.07 จุด ตลาดเริ่ม ชะลอการปรับ ตัว ขึ น้
หลังจากที่ปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องเกือ บ 120 จุด ในเดือนก่อน ด้านตลาดสหรัฐ อเมริกานัน้ ปรับตัวลดลงจากตัวเลขอัตรา
การว่างงานที่ออกมาต่ากว่าคาด ส่วนตลาดยุโรปขานรับข่าวดังกล่าวและปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังเก็ง FED คงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อ
และทรงตัวในช่วงปลายสัปดาห์จากผลการประชุม ECB ที่มีมติคงดอกเบีย้ และการเข้าซือ้ ในโครงการ PEPP ตามที่ตลาดคาด
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 ตลาดไทยได้รบั แรงกดดันจากปั จจัยต่างประเทศทัง้ ข่าวใหญ่อย่างความเสี่ยงการผิดนัดชาระหนีข้ องบริษัท
Evergrande ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างรวมถึงความกังวล FED ปรับดอกเบีย้ ขึน้ เร็วกว่าคาดส่งผลให้ตลาดเปิ ดสัปดาห์
ร่ว งไปกว่า 22.59 จุด ก่อ นจะปรับ ตัว ดีขึ น้ มาอยู่ใ นระดับ เดิม SET ปิ ด ตลาดที่ 1,605.68 (-2.0% MoM) เมื่อ เทีย บจาก
สิน้ เดือนสิงหาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกันยายน 2564 อยู่ท่ี 94,614 ล้านบาท (+8.98% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนตุลาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,593.32 –1,651.41 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,623.43 จุด เพิ่มขึน้ 17.75 จุด สถานการณ์การระบาดในประเทศ
ที่เริ่มคลี่คลายลงทาให้ตลาดหุน้ กลับมาคึกคักพร้อมวอลุ่มหนาแน่น ในช่วงสัปดาห์ท่ีสองนัน้ ค่อนข้างแกว่ง ส่วนค่าเงินบาทนัน้
กลับมาแข็งค่าขึน้ อยู่ท่ี 33.17 บาทต่อดอลลาร์จากเกือบ 34 บาทต่อดอลลาร์ ช่วงสุดท้ายของเดือนตลาดเปิ ดสัปดาห์ท่ี 1,643 จุด
ปรับตัวขาลงสวนทางตัวเลขการส่งออกไทยที่ปรับตัวดีขนึ ้ ด้านหุน้ กลุ่มพลังงานถูกเทขายหลังรัสเซียประกาศเพิ่มกาลังการส่งออก
ก๊าซให้กลุ่มยุโรปส่งผลให้ราคาพลังงานลดลงกว่า 10% ส่วนในประเทศนักลงทุนยังคงต้องติดตามความคืบหน้าการเปิ ดประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายนและการประชุม FED ด้านการทา Taper อีกครัง้ และปิ ดท้ายเดือนด้วยการยกเลิกคาสั่งห้ามเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และเคอร์ฟิวใน 4 จังหวัดท่องเที่ยว SET ปิ ดตลาดที่ 1,623.43 (+1.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนกันยายน 2564
ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนตุลาคม 2564 อยู่ท่ี 81,653 ล้านบาท (-13.70% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับตัวในกรอบ
1,565.95 –1,658.60 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,568.69 จุด ลดลง 54.74 จุด ตลาดหุน้ ไทยเปิ ดสัปดาห์แรกอยู่ในระดับ
1,624 จุด ปรับตัวลงรับต้นเดือนพร้อมแกว่งตัวไซด์เวย์ขาลงเล็กน้อยเนื่องจากแรงเทขายหุน้ โภคภัณฑ์หลังราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ลดลงอย่างต่อเนื่อง รอดูท่าทีตลาดและผลการประชุม FED และการประชุม OPEC+ ในอาทิตย์นี ้ ด้านผลการประชุมจาก FED นัน้
ประกาศเดินหน้า Tapering แต่ยงั ไม่รีบร้อนขึน้ ดอกเบีย้ หนุนตลาดกลับมาเป็ นขาขึน้ ทัง้ ในสหรัฐและไทยส่งผลให้ดชั นีปรับตัวเพิ่มขึน้
มากว่า 14 จุด ในช่วงสัปดาห์ท่ีสองของเดือนตลาดค่อยๆ ปรับตัวขึน้ โดยยังให้ความสนใจไปที่แนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึน้
ทาสถิติใหม่ในเดือนก่อน ส่วนนโยบายการเงินไทยยังคงเป็ นไปตามคาด หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศ
คงอัตราดอกเบีย้ ไว้เท่าเดิม ในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนตลาดยังคงทรงตัวได้ใ นระดับ 1,640-50 จุด ท่ามกลางสภาพตลาด
ที่ยงั มีปัจจัยการเปิ ดประเทศช่วยหนุนให้อยู่ในระดับสูง รวมตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าในสัปดาห์ท่ีส่ีของเดือน
ตลาดเปิ ดมาทรงตัวได้ในระดับ 1,650 เรื่อยๆ แต่ทา้ ยสัปดาห์ได้รบั ปั จจัยกดดันอย่างหนักจากการค้นพบโควิดสายพันธุ์ ใหม่
ในทวีปแอฟริกาท่ามกลางการระบาดในหลายประเทศที่กลับมารุ นแรงขึน้ และการเริ่มปิ ดรับนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ
ส่งผลให้ทงั้ ตลาดหุน้ หลักและดัชนีหนุ้ ไทยปรับตัวลดลงแรงเทขาย 3 วันเกือบ 80 จุด SET ปิ ดตลาดที่ 1,568.69 (-3.4% MoM)
เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนตุลาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 86,676 ล้านบาท
(+6.15% MoM)
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สัดส่วนการลงทุนหุน้ ณ วันที่ 30 พฤจิกายน 2564 เป็ นไปตามตารางด้านล่าง
Sector
Finance & Securities
Banking
Commerce
Property Development
Electronic Components
Information & Communication Technology
Energy & Utilities
Market for alternative Investment
Media & Publishing
Transportation & Logistics

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ

Weight (%)
14.73
13.81
12.54
8.67
8.18
7.06
5.91
3.72
3.67
2.81
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กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2564 = 36.3569 บาท)
1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1 ตัง้ แต่จดั ตัง้
(ต่อปี ) กองทุน 2

3.64%
-0.47%

29.06%
14.65%

11.39%
1.62%

7.85%
3.94%

7.08%
8.09%

7.91%
9.17%

11.27%

11.76%

15.05%

18.87%

16.25%

16.27%

18.63%

12.05%

9.38%

10.61%

13.97%

19.41%

16.04%

15.66%

19.18%

1.87

3.18

1.27

1.81

1.04

0.46

-0.15

-0.19

3 เดือน
6 เดือน
(ตามเวลา) (ตามเวลา)

ASP-ERF

ตัง้ แต่ต้นปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

24.31%
11.35%

1.09%
-3.73%

13.47%

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 ธันวาคม 2547
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอ
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการดาเนินงาน
ในอนาคต

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
-43.28%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
287.88%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ *
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ *
นายกฤช โคมิน *
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
* ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนได้รบั การบริการข้อมูลจากบุคคล ผูใ้ ห้บริการ
ได้แก่ คู่คา้ ต่างๆ เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้

Fixed Income

Thai Commercial Banks
BANGKOK BANK PLC.
BANK OF AYUDHYA PLC.
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK THAILAND
GOVERNMENT HOUSING BANK
GOVERNMENT SAVING BANK
KASIKORN BANK PLC.
THE KRUNG THAI BANK PLC.
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
TISCO BANK PLC.
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
Securities
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
FINANSA SECURITIES LTD.
KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
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Fixed Income

Securities
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
UNITED SECURITIES PLC.
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Foreign Bank
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AHLI BANK QSC
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
COMMERZBANK AG
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
CHINA CONSTRUCTION BANK
CITIBANK N.A.
CITIBANK N.A.(HONG KONG BRANCH)
CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DOHA BANK QPSC
EFG INTERNATIONAL AG
THE GOLDMAN SACHS GROUP ,INC.,
HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
JPMORGAN CHASE & CO.
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
MASHREQ BANK
MORGAN STANLEY
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE BANK
UBS AG
UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
Master Fund
AXA Fund Management SA
BlackRock, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
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FIF

Foreign Bank
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.
COMMERZBANK AG
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE SA
MORGAN STANLEY
Master Fund
FIL Investment Management Luxembourg SA
Franklin Templeton International Services Sarl
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
AXA Fund Management SA
BlackRock Investment Management UK Ltd
Credit Suisse Group AG
Quantum GBL, LLC
Janus Henderson Horizon
Mirae Asset Financial Group
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Transfer Agent/Agent
FIL Investment Management Luxembourg SA
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
SS&C Fund Services Ireland
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
LGT
Securities
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
Asia Plus Securities Company Limited
KT ZMICO Securities
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
CGS-CIMB Securities (Thailand)
Jefferies International Limited
Commerzbank AG
CCB International (Holdings) Limited
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
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Equity

Brokers
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
Krungsri Securities Public Company Limited
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
Kasikorn Securities Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
SCB Securities Company Limited
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
KGI Securities (Thailand) Company Limited
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
Tisco Securities Company Limited
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
KTZMICO Securities Company Limited
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
Trinity Securities Company Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2564
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายพงศ์พนั ธุ์ อภิญญากุล 1/
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์

หมายเหตุ :
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1/

ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่

ชือ่ หลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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