
รายละเออยดเงงนลงททน

ขขอมมลสงสนสทด ณ ววนทอท 31 ธวนวาคม 2565

รายละเออยดหลวกทรวพยย มมลคคาตามราคาตลาด รขอยละ

กองททนเปปดแอสเซทพลวสเอชเอสไอ

หลวกทรวพยยหรรอทรวพยยสงนตคางประเทศ

 56,678,806.79  94.78 หนควยลงททนตคางประเทศ

หลวกทรวพยยหรรอทรวพยยสงนในประเทศ

 3,752,020.73  6.27 เงงนฝากธนาคาร

 1,392,398.19  2.33 ลมกหนอสจากสวญญาซรสอขายเงงนตราตคางประเทศลควงหนขา

อรทน ๆ (2,020,009.69) (3.38)

มมลคคาทรวพยยสงนสททธง  59,803,216.02  100.00 

 0.00



ประเภท ผผผออก ผผผคผา/ผผผรรบรอง/

ผผผสลรกหลรง

มผลคคาหนผาตรตว

รายละเออยดตรวตราสารและอรนดรบความนคาเชชชอถชอของตราสารททกตรวใน Port

มผลคคาตามราคา

ตลาด

อรนดรบความนคาเชชชอถชอ

AGENCY RATING

วรนครบ

กกาหนด

กองททนเปปดแอสเซทพลรสเอชเอสไอ

ขผอมผลสสสนสทด ณ วรนทอช 31 ธรนวาคม 2565

Fitch(t) (Issuer)เงงนฝากธนาคาร ธนาคารกสงกรไทย จจากกด (มหาชน) - 3,751,834.36 3,752,020.73 AA(tha)-



 

 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมนำ่เชื่อถือ 

AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเส่ียงต่่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช่าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเส่ียงต่่ามาก มีความสามารถในการช่าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

A มีความเส่ียงในระดับต่่า มีความสามารถในการช่าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช่าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวน 
ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช่าระหนี้ลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

T1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออก  
ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช่าระหนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

F1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช่าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออก  
ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช่าระหนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

 



รายละเออยดการลงททนในสสญญาอนทพสนธธ

ขขอมมลสสสนสทด ณ วสนทอท 31 ธสนวาคม 2565

วสนครบกกาหนดประเภทสสญญา คมคสสญญา วสตถทประสงคธ มมลคคาตามราคาตลาด รขอยละ กกาไร/ขาดททน 

(Net Gain/Loss)

กองททนเปปดแอสเซทพลสสเอชเอสไอ

สสญญาซซสอขายเงสนตราตคางประเทศลควงหนขา
16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  15,371,070.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  11,178,960.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,311,939.18  0.77  461,929.18 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,311,939.18  0.77  461,929.18 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารกรรงศรรอยรธยา จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,311,939.18  0.77  461,929.18 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,442,010.78  0.02  14,618.78 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,442,010.78  0.02  14,618.78 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,442,010.78  0.02  14,618.78 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,442,010.78  0.02  14,618.78 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,388,308.80  0.54  324,458.80 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,388,308.80  0.54  324,458.80 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,388,308.80  0.54  324,458.80 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,388,308.80  0.54  324,458.80 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  8,949,190.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  8,949,190.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  8,949,190.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  8,949,190.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,123,130.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,123,130.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,123,130.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  6,123,130.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  20,018,198.53  2.60  1,554,534.53 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  20,018,198.53  2.60  1,554,534.53 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  20,018,198.53  2.60  1,554,534.53 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  20,018,198.53  2.60  1,554,534.53 



รายละเออยดการลงททนในสสญญาอนทพสนธธ

ขขอมมลสสสนสทด ณ วสนทอท 31 ธสนวาคม 2565

วสนครบกกาหนดประเภทสสญญา คมคสสญญา วสตถทประสงคธ มมลคคาตามราคาตลาด รขอยละ กกาไร/ขาดททน 

(Net Gain/Loss)

กองททนเปปดแอสเซทพลสสเอชเอสไอ

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  18,463,664.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  18,463,664.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  18,463,664.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  18,463,664.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  17,354,880.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,510,039.01  0.94  560,849.01 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,510,039.01  0.94  560,849.01 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,510,039.01  0.94  560,849.01 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  9,510,039.01  0.94  560,849.01 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง -309,088.40 (2.90) (1,736,480.40)

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง -309,088.40 (2.90) (1,736,480.40)

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง -309,088.40 (2.90) (1,736,480.40)

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง -309,088.40 (2.90) (1,736,480.40)

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  955,233.43  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  955,233.43  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  955,233.43  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  955,233.43  -    -   

20/04/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  27,627,851.11  0.15  88,476.11 

20/04/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  27,627,851.11  0.15  88,476.11 

20/04/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  27,627,851.11  0.15  88,476.11 

20/04/2566สสญญาฟอรรเววรรด ธนาคารทหารไทยธนชาต จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  27,627,851.11  0.15  88,476.11 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,318,211.16  0.07  41,551.16 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,318,211.16  0.07  41,551.16 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,318,211.16  0.07  41,551.16 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,318,211.16  0.07  41,551.16 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  4,523,800.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   



รายละเออยดการลงททนในสสญญาอนทพสนธธ
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กองททนเปปดแอสเซทพลสสเอชเอสไอ

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,525,519.66  0.07  42,429.66 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,525,519.66  0.07  42,429.66 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,525,519.66  0.07  42,429.66 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,525,519.66  0.07  42,429.66 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  3,166,660.00  -    -   

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,646,940.72  0.07  40,031.36 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,646,940.72  0.07  40,031.36 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,646,940.72  0.07  40,031.36 

16/02/2566สสญญาฟอรรเววรรด บรวษสท เอสซรบร เอกซร จจากสด (มหาชน) ปปองกสนความเสรสยง  1,646,940.72  0.07  40,031.36 


