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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนธันวาคม 2564 SET ปิดตลาดที่ 1,657.62 จุด (+5.7% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้เดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยมลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 71,422 ล้านบาท (-17.60% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวในกรอบ 
1,563.04 – 1,660.85 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึน้ 88.93 จุด ตลาดหุ้นไทยเปิดสัปดาห์แรกอยู่ในระดับ 
1,568 จดุ หลงัลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจากระดบั 1,650 จุด จากปัจจยัการระบาดของโควิดสายพนัธุ์
โอไมครอนในหลายประเทศหลกัทัว่โลกก่อนจะฟืน้ตวัขึน้อย่างต่อเนื่องแม้การระบาดในต่างประเทศจะยงัคงรุนแรงต่อในเดือนนี ้
สะท้อน sentiment การลงทนุที่ยงัคงแข็งแกร่งในไทยโดยในสปัดาห์นีด้ชันีไทย Rebound กลบักว่า 22 จุด ในวนัแรกหลงัจาก
ภาครัฐบาลยงัคงปฏิเสธแผนการล็อกดาวน์ประเทศและทรงตวัอยู่ในระดบั 1,590 จุด พร้อมปริมาณที่ปรับตวัลงไปเหลือเพียง 
5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งต ่าที่สดุในปีนีก้่อนปิดวนัหยุดยาว 3 วนั ด้านสกลุคริปโตเคอร์เรนซีหลกัอย่างบิทคอยน์ปรับตวัลงแรงกว่า 
14% จากประเด็นการระบาดเช่นกนั ในช่วงสปัดาห์ที่สองนัน้เร่ิมเห็นการฟืน้ตวัโดยตลาดปรับบวกเพิม่ขึน้ไปกว่า 30 จดุ กลบัมายืน
ในระดบั 1,600 จุด ได้อีกครัง้โดยตลาดเร่ิมคลายความกังวลหลงัมีข้อมลูบ่งชีว้่าโควิดสายพนัธุ์ใหม่เป็นสายพนัธุ์ที่ไม่มีอาการรุนแรง 
ยตุิการขายต่อเนื่องกว่า 6 วนั พร้อมรอแนวทางการประชุมจากธนาคารกลางอีกหลายแห่งในช่วงสปัดาห์ถดัไป ในช่วงสปัดาห์
ที่สามนัน้ดัชนีปรับตัวขึน้ต่อเนื่องสองวนักว่า 12 จุด ตามหุ้นต่างประเทศและมาตรการควบคุมในประเทศไทยในช่วงสิน้ปีที่
ยงัคงมีท่าทผ่ีอนคลายต่อเนื่องก่อนจะเพิ่มขึน้ไปกว่า 21 จดุ ในช่วงปลายสปัดาห์ตามตลาดหุ้นโลกทีป่รับตวัดีขึน้และผลการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่ให้แนวทางการขึน้ดอกเบีย้และการท า QE Tapering ที่ชดัเจนตามตลาดคาดการณ์หนุน
โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและพลงังานทางเลือกท าให้สปัดาห์นีต้ลาดปิดที่ 1,641 จดุ เพิ่มขึน้มากว่า 70 จดุ และกลบัมาใกล้เคียงกบั
ระดบัก่อนรับข่าวการระบาดสายพนัธุ์ใหม่ในระยะเวลาเพียงสามสปัดาห์เท่านัน้ ด้านประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับปัจจัยหนุนจาก
การเห็นชอบยกระดบัเพดานหนีล้ดความเส่ียงในการผิดนดัช าระหนีค้ลายความกงัวลในตลาด ส่วนทองค าปรับตวัเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วหลงันกัลงทนุกลบัมาเข้าสินทรัพย์ปลอดภยัหนกีารระบาดและสถานการณ์เงินเฟ้อ อย่างไรก็ดีในช่วงสปัดาห์ที่ส่ีต่อเนื่อง
สปัดาห์สดุท้ายของเดือนดัชนีหุ้นไทยกลบัมาเปิดตลาดลดลงไปเกือบ 26 จุด ในวันแรกจากความวิตกกังวลการระบาดที่เร่ิม
แพร่กระจายเข้าในประเทศและการล็อกดาวน์หลงัพบผู้ติดเชือ้กว่า 63 ราย ทา่มกลางช่วงไฮซีซัน่ที่ก าลงัรอการฟืน้ตวัก่อนดชันีจะ
กลบัมาปรับขึน้ในช่วงกลางสัปดาห์สวนทางการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ที่สั่งระงบันกัท่องเที่ยวขาเข้า
เพิ่มเติมจากโครงการ Test and Go พร้อมงดการจดักิจกรรมปีใหม่บางส่วน ท าให้ SET กลบัมาใกล้เคียงช่วงสปัดาห์ก่อนสะท้อน
ภาพการลงทุนที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ด้านสหรัฐอเมริกายังได้รับแรงกดดันจากการระบาดภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึน้
โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนและการติดขัดในการอนุมัติร่าง Build Back Better กดดันกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) พลังงาน
ทางเลือก ส่วนจีนได้เพิ่มความเข้มงวดและประกาศล็อกดาวน์มณฑลซีอานเพื่อหยุดยัง้การระบาดแล้ว ในช่วงสปัดาห์สุดท้าย
ของปีดัชนีหุ้นไทยยังคงทยอยฟื้นตัวต่อและทะลุจุดสูงสุดเดิมในช่วงปลายเดือนท่ีผ่านมาได้ ท่ามกลางการจับตาการระบาดใน
ประเทศแต่มีปัจจยับวกจากมาตรการช้อปดีมีคืนเร่ิมในปี 2565 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมกราคม 2565 SET ปิดตลาดที่ 1,648.81 จดุ (-0.5% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้เดือนธันวาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันในเดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ 87,540 ล้านบาท (+22.57% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมกราคม 2565 ปรับตัวในกรอบ 
1,617.87 – 1,682.93 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่  1,648.81 จุด ลดลง 8.81 จุด ตลาดหุ้ นไทยเปิดสัปดาห์แรกของปีที่ 
1,657.62 จุด พร้อมคาดหวงัผล January Effect ในเดือนนี ้โดยมีแรงบวกผลกัดนัพร้อมมีแรงซือ้จากต่างชาติดึงตลาดสองวนั
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ขึน้เกือบ 20 จดุ โดยยืนเหนือ 1,670 จุด เป็นครัง้แรกในรอบ 28 เดือน ทีม่ีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในภมูิภาคแต่ก็ลงแรงในวนั
ศุกร์กว่า 23 จุด ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในช่วงสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนตลาดยงัคงทรงตวัอยู่ที่ 1,650 จดุ รอดทู่าทีต่อก่อนจะเร่ิมปรับตวัขึน้ช่วงคร่ึงหลงัของสปัดาห์ตามท่าทีของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ที่ออกมาเข้มงวดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์และยงัไม่เร่งลดงบดุลก่อนจะค่อยๆ ปรับบวกสามวนัติดไปแตะ 
1,680 จุด ตามเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรับเพิ่มขึน้กว่า 7% ตามตลาดคาดการณ์ และปิดสปัดาห์ในระดบั 1,670 จุด 
ใกล้เคียงกับสปัดาห์ก่อน ในช่วงสปัดาห์ที่สามของเดือนนัน้ตลาดปรับตวัขาลงอย่างต่อเนื่องด้วยมลูค่าซือ้ขายหนาแน่นตลอด
สปัดาห์โดยมีแนวโน้มความพยายามในการจัดการเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกาและการขายท าก าไรจากตลาดที่ขึน้มา
ค่อนข้างมากเป็นปัจจยัหลกัและอยู่เหนือปัจจยับวกในประเทศอย่างการระบาดสายพนัธุ์โอไมครอนที่ดูควบคุมได้ และการกลบัมา
ผ่อนคลายมาตรการ Test and Go อีกครัง้ ด้านตลาดต่างประเทศนัน้จีนยงัคงปรับตัวลงต่อท่ามกลางการระบาดที่เร่ิมก่อตัว
ภายในประเทศในหวัเมอืงใหญ่ เช่น เมืองปักกิ่งท าให้คนเร่ิมกงัวลเร่ืองการจดัการแข่งกีฬาโอลิมปิคฤดหูนาวที่จะเร่ิมต้นในเดอืน
กุมภาพันธ์และการปรับประมาณการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ลงโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ในช่วงสัปดาห์ที่ส่ีต่อเนื่องสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนัน้ตลาดได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากการขายหุ้นเติบโตของประเทศ
สหรัฐอเมริการวมถึงการตดัสินใจเพิ่มความเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชดัเจนของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) และท าให้
นกัวิเคราะห์มีการปรับการคาดการณ์การขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีโอกาสที่จะเพิ่มขึน้เป็น 4 - 5 ครัง้ 
ท าให้ตลาดทยอยปรับตัวลงกว่า 20 จุด ไปอยู่ที่ช่วง 1,630 จุด อีกครัง้ ด้านคริปโตเคอร์เรนซีถูกเทขายอย่างหนักจากทัง้
นโยบายการเงินจากสหรัฐอเมริกาและแรงต้านจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการน ามาใช้ในท าธุรกรรมโดยลงมาอยู่ในระดบั 36,000 เหรียญ ลดลงจากราคาสงูสดุกว่า 40% พาตลาดคริปโตซบเซาและ
ส่งผลให้มลูค่าตลาดกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์หายไปกบั sentiment ด้านราคาน า้มนัดิบในเดือนนีย้งัคงปรับตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการเพิ่มแท่นขุดเจาะอย่างต่อเนื่องโดยมีเบรนท์ขึน้ไปท าราคาถึง 90 เหรียญต่อบาร์เรล หรือกว่า 20% ในเดือนนี ้
ท่ามกลางปัญหาด้านอปุทานและความเส่ียงต่ออตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกนัตลาดหุ้นในภมูิภาคก าลงัเข้าสู่ช่วง
เทศกาลตรุษจีนและเร่ิมปิดท าการตัง้แต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ คาดการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียจะไม่
กลายเป็นสงครามและน่าจะเป็นเพียงความเส่ียงที่จ ากดัในระยะสัน้ 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2565 SET ปิดตลาดที่ 1,685.18 (+2.2% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้เดือนมกราคม 2565 ด้วยมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 91,300 ล้านบาท (+4.3% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปรับตัวในกรอบ 
1,656.62 – 1,718.55 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,685.18 จุด เพิ่มขึน้ 36.37 จุด ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์แรกของเดือนนี ้
ปรับตัวขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้สัปดาห์กว่า 25 จุด จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายโครงการที่เร่ิมอดัฉีดในช่วงต้นเดือน 
รวมถึงมาตรการเปิดประเทศอย่างโครงการ Test and Go ที่ออกมาคึกคักมากขึน้สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและ
แรงผลักดันที่ดีจากตลาดหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์รวมถึงราคาน า้มันดิบที่เพิ่มขึน้ในช่วง
ปลายสปัดาห์สงูสดุในรอบ 7 ปี โดยมี Crude WTI ปรับขึน้ไปถึง 92 ดอลลาร์/บาร์เรล หนนุหุ้นกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมีในชว่ง
สปัดาห์ที่สองของเดือนตลาดยงัคงแรงผลกัดนัขาบวกปรับตวัขึน้ทะลรุะดบั 1,700 จุด โดยยงัคงได้อานิสงค์จากราคาน า้มันที่
อยู่ในระดับสูงพร้อมกับกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าหนุนหุ้นกลุ่มธนาคารสวนทางสถานการณ์การระบาดในประเทศที่เร่ิม
แพร่กระจายมากขึน้จากสายพนัธุ์โอมิครอนหนุนให้จ านวนผู้ติดเชือ้รายวนัขึน้ไปถึง 15,000 ราย (ไม่รวมผล ATK) ในด้านตลาด
ต่างประเทศยงัคงมีการออกมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศจีนอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบ
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ต่อการผลิตวคัซีน AstraZeneca ในจีนอย่างมาก ด้านตลาดหุ้นไทยในสปัดาห์นีปิ้ดที่ 1,699 จุด ในช่วงสปัดาห์ที่สามของเดือนนัน้
เปิดตลาดมาด้วยแรงขายท าเอาดชันีลดลงอย่างรวดเร็วลงไปกว่า 14.50 จดุ จากสถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนที่ดูรุนแรงมากขึน้ หลงัรัสเซียเพิ่มกองก าลงัทหารบริเวณริมชายแดนยูเครนอย่างต่อเนื่องหนุนความกังวลเก่ียวกับท่าที
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและการหยุดส่งก๊าซจากรัสเซียสู่ยุโรปท าเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เส่ียงเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์
ประเภท Safe Heaven ส่งผลให้บิทคอยน์ลดลงไปกว่า 9% จากจดุสงูสดุในสปัดาห์นีส้วนทางกับทองค าที่ขึน้ไปอยู่ที่ระดบั 1,900 
ดอลลาร์/ออนซ์ จากต้นเดือนที่ 18,00 ดอลลาร์/ออนซ์ อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นยงัคง Rebound พร้อมปรับตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งไป
ท าจุดสูงสุดใหม่ในเดือนนีไ้ด้ที่ 1,718.55 จุด ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนจะปรับตัวลงเร่ือยๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ ส่ีของเดือน
ท่ามกลางแรงกดดนัจากทัง้การระบาดในประเทศที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทะล ุ20,000 ราย และสงูเหนือ 40,000 ราย หากรวม
ยอด ATK แต่ยังไม่มีการยกระดับมาตรการเพิ่มเติม  และความรุนแรงในยูเครนหลังรัสเซียเข้าท าปฏิบัติการทางทหารยิง
ขีปนาวุธพร้อมบุกเข้าทั่วพืน้ที่ในยูเครน ด้านประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝ่ังยุโรปออกประกาศคว ่าบาตรทางการเงิน
รัสเซียและการส่งออกสู่รัสเซีย อย่างไรก็ดียงัไม่มีการน าก าลงัพลจาก NATO หรือประเทศอื่นๆ เข้าร่วมในความรุนแรงครัง้นีท้ า
เอาตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัลดลงจากความกังวลพร้อมบิทคอยน์ที่ลดลงไปอยู่ที่ 37,000 ดอลลาร์ และทองค าที่ยงัคงแข็งแกร่ง
อยู่ที่ระดบั 1,900 ดอลลาร์/ออนซ์ต่อไป ในส่วนของจีนนัน้ได้มีการออกค าสัง่ตรวจตราธนาคารและบริษัทที่ท าธุรกรรมร่วมกับ 
Ant Group อีกครัง้ ท าให้ดชันีหลกัทรัพย์ฮัง่เส็ง (HSI) ปิดต ่าสดุตัง้แต่กลางปี 2563 พร้อมดชันีหลกัทรัพย์ซีเอสไอ (CSI) ที่ลดลง
เช่นเดียวกนัก่อนจบเดือนกมุภาพนัธ์ด้วยการประกาศขึน้ดอกเบีย้เป็น 20% ของรัสเซียหลงัเงินรูเบิล้ลดลงกว่า 30% 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมีนาคม 2565 SET ปิดตลาดที่ 1,695.24 จุด (+0.6% MoM) เมื่อเทียบจาก 
สิน้เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วยมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันในเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 89,189 ล้านบาท (-2.3% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ปรับตวัในกรอบ 
1,580.80 – 1,705.50 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,695.24 จุด เพิ่มขึน้ 10.06 จุด ตลาดหุ้นไทยเปิดสัปดาห์แรกของ
เดือนท่ีระดบั 1,685 จุด ก่อนปรับตวัขึน้พร้อมแกว่งอยู่ในระดบัใกล้ 1,700 จุด ในช่วงระหว่างสปัดาห์ตามแนวโน้มหุ้นภูมิภาค
และราคาน า้มนัที่ยงัอยู่ในระดบัสงูพร้อม Fund Flows ที่ไหลจากยโุรปมาสู่เอเชียจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนก่อนย่อตวัลง
ในช่วงก่อนปิดสัปดาห์ไปอยู่ที่ระดับ 1,671 จุด ปรับลดลงสุทธิ 14 จุด ก่อนจะเปิดตลาดในสัปดาห์ที่สองดิ่งลงกว่า 45 จุด 
ภายในวนัเดียว หลงัจากเกิดการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมแนวโน้มการคว ่าบาตรจากชาติตะวนัตกที่รุนแรงขึน้เพิ่มความผนัผวน
ต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราเงินเฟ้อก่อนตกลงไปต ่าสดุในรอบสัปดาห์ที่ 1,619 จุด และต ่าที่สุดในรอบ 15 เดือน 
และมีแรงซือ้จากการเก็งก าไร 3 วนัติดด้วยปริมาณหนาแน่นส่งผลให้ตลาดปรับบวกต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1,658 จุด ฟืน้ขึน้จากจุด
ต ่าสดุกว่า 30 จุด ด้านค่าเงินบาทยงัคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเป็นสปัดาห์ที่สองไปอยู่ที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์ ท่ามกลางความ
เส่ียงในตลาดที่เพิ่มสูงขึน้ ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนตลาดทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,660 จุด ในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางท่าที
นายกรัฐมนตรียเูครนท่ียอมอ่อนข้อลง หลงัออกมาประกาศจดุยืนไม่ต้องการเข้าร่วมกบั NATO ตามที่รัสเซียต้องการ อย่างไรกด็ี
ดชันีไทยยงัคงปรับตวัลดลงอีก 15 จดุหลังถูกกดดันโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์หลงัราคาน า้มนัปรับตัวลงอย่าง
หนกัพร้อมกับประเด็นการปิดเมืองหลกัในประเทศจีนเพิ่มอย่างเมืองเซินเจิน้จากปัญหาการระบาดที่ยงัคงปะทุอย่างต่อเนื่อง
ก่อนค่อยๆ ฟืน้ขึน้มาแตะระดบั 1,680 จุด ในช่วงท้ายสปัดาห์ด้านดชันีหลกัทรัพย์ฮัง่เส็ง (HSI) ของประเทศจีนนัน้ปรับตวัลง
อย่างรวดเร็วมากกว่า 6.6% ท าให้ดัชนีลงไปแตะจุดต ่าสุดตัง้แต่ปี 2551 น าโดย Alibaba และ Tencent จากความกังวล
ด้านการเข้าร่วมกบัฝ่ังรัสเซียและการคว ่าบาตรที่อาจตามมาก่อนฟืน้ตวัในช่วงท้ายสปัดาห์อีกครัง้ สปัดห์สดุท้ายตลาดเร่ิมเหวี่ยง
จากปัญหาความขดัแย้งรัสเซียยเูครนน้อยลงและปรับตวัอยู่ในกรอบแคบที่ 1,680 จดุ ตลอดทัง้สปัดาห์ตามการดูท่าทีความขดัแย้ง
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และการตอบโต้ของกลุ่ม NATO และชาติตะวนัตกต่อไป ด้านปัจจยัภายในประเทศกลุ่มธนาคารยงัคงได้รับแรงกดดนัจากการ
ถูกปรับลดอนัดับความน่าเชื่อถือโดย S&P แต่ได้แรงหนุนจาก Bond Yield ที่ปรับขึน้ก่อนปริมาณจะค่อนข้างเบาลงในช่วง
ปลายสปัดาห์หลงัจากขาดความคืบหน้าด้านการเจรจา ในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนตลาดค่อยๆ ปรับขึน้ต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดบั 
1,700 จุด แม้ปริมาณจะไม่หนาแน่นโดยได้รับปัจจัยบวกในปประเทศจากมาตรการพยุงราคาเชือ้เพลิง และค่าไฟบางส่วน
ต่อเนื่องต่อไปอีกจนถึงเดือนกรกฎาคม ขณะที่ยงัคงรอดูความชัดเจนด้านความขดัแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อไป ด้านราคาคริปโต
เคอร์เรนซียงัคงฟืน้ตวัต่อเนื่องโดยได้รับอานิสงค์จากประเด็นการแบนธุรกรรม Society For Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) ในธนาคารรัสเซียและความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะรับเงินสกุลดิจิทัลในการท าธุรกรรมใน
ขณะนีส่้งผลให้บิทคอยน์ปรับขึน้มาอยู่ที่ระดบั 47,000 เหรียญในช่วงสิน้เดือนมีนาคม 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนเมษายน 2565 SET ปิดตลาดที่ 1,667.44 จดุ (-1.6% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้เดือนมีนาคม 2565 ด้วยมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ 71,959 ล้านบาท (-19.32% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนเมษายน 2565 ปรับตวัในกรอบ 
1,655.25 – 1,708.89 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,667.44 จุด ลดลง 27.80 จุด ตลาดหุ้ นไทยเปิดสัปดาห์แรกบวก
เล็กน้อยตามเงินทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้า ก่อนมีแรงเทขายช่วงท้ายสปัดาห์ก่อนจะแกว่งตวัในกรอบแคบรอปัจจยัใหม่และ
ตกลงในช่วงปลายสปัดาห์หลงัพ้นวนัหยุดไปกว่า 18 จุด ท่ามกลางความกังวลการเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน และการเพิ่มการคว ่าบาตรจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดัชนี
สปัดาห์แรกลดลงประมาณ 10 จุด ไปอยู่ที่ 1,686 จุด ในสปัดาห์ที่สองเข้าช่วงกลางเดือนเมษายนนัน้ตลาดยงัคงแสดงทิศทางตลาด
ขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนและหลงัวนัหยดุเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางความกงัวลการระบาดหนกัหลงัจบวนัหยดุยาว นอกจากนี ้
ยงัคงได้รับปัจจยัจากต่างประเทศกดดนั ทัง้จากจีนที่ยงัคงควบคุมการระบาดอย่างมาก และมีการจ่อล็อกดาวน์ปักกิ่งเพิ่มเติม
กดดนัอปุสงค์และอุปทานโลกส่งผลให้ตลาดซบเซาต่อเนื่อง 3 วนัติดลดลงกว่า 18 จุด มาอยู่ที่ระดบั 1,670 จุด ก่อนจะฟื้นตวั
ขึน้ด้านราคาสินค้าทางการเกษตรและพลงังานยงัคงปรับตวัขึน้และอยู่ในเกณฑ์สูงท่ามกลางปัญหาความขดัแย้งและการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยข้าวสาลีได้ขึน้ไปท าจุดสูงสดุใหม่ในรอบเดือนที่ระดบั 1,110 ดอลลาร์/บุชเชล (bushel) พร้อมราคา
ทองค าและน า้มนัดิบที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ในช่วงสปัดาห์ที่สามตลาดปรับบวกอย่างต่อเนื่องตามการ Rebound ทางเทคนิค 
และแรงซือ้จากหุ้นกลุ่ม Re-Opening ท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการ Test and Go ที่จะเร่ิมบงัคบัใช้ในเดือนพฤษภาคม
และการยกเลิกค าเตือนเดินทางมายงัประเทศไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนหน้านีห้นุนจ านวนนกัท่องเที่ยวขาเข้า 
นอกจากนีย้งัได้รับแรงหนนุจากงบการเงินหุ้นกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าการคาดการณ์ ในขณะที่ปัจจยัต่างประเทศจีนรายงาน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 โต 4.8% แม้จะดีกว่าคาดการณ์แต่ยงัต ่ากว่าเป้าหมายของประเทศจีนทัง้ปีที่ 5.5% 
และยงัมีนโยบาย Covid-Zero กดดนั ในช่วงสปัดาห์ที่ส่ีตลาดหุ้นยงัคงผนัผวนและปรับตวัลงอีกครัง้เพื่อเก็งก าไรรวมถึงรอความ
คืบหน้าปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคจากในและนอกประเทศที่ยงัไม่คล่ีคลาย โดยลดลง 3 วันติดกว่า 28 จุด มาปิดที่ระดบั 1,660 จุด 
ด้านสินทรัพย์อื่นๆ อย่างคริปโตเคอร์เรนซียงัคงอ่อนแอตลอดทัง้เดือนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน แม้จะเป็นหน่ึงใน
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะเป็นทางออกของรัสเซียหลงัถูกแบนจาก Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT) โดยปรับตัวลดลงจากระดบั 46,000 ดอลลาร์ สู่ Low ใหม่ในเดือนนีท้ี่ 38,000 ดอลลาร์ ในช่วงสปัดาห์ที่ส่ีด้านตลาด
หุ้นจีน ดชันีหลกัทรัพย์ฮัง่เส็ง (HSI) ปรับตวัดีขึน้หลงัมีการคาดคะเนประเทศจีนอาจลดการเข้มงวดกับหุ้นกลุ่ม Big Tech เพื่อ
ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดขนาดใหญ่ในประเทศและในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาพลิกกลบัมาหดตวั -1.4% ต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่โตขึน้ 1.1% ท าให้
จะเป็นปัจจยักดดนัใหม่ในเดือนพฤษภาคม 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 SET ปิดตลาดที่ 1,663.41 จดุ (-0.2% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้เดือนเมษายน 2565 ด้วยมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัในเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 73,281 ล้านบาท (+1.84% MoM) 
ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ปรับตัวในกรอบ 
1,578.11 – 1,668.54 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนท่ี 1,663.41 จุด ลดลง 4.03 จุด ตลาดหุ้นไทยเปิดสปัดาห์แรกด้วยแนวโน้ม
ขาลงอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายลดความเส่ียงก่อนวนัหยดุ ความกงัวลเก่ียวกบัผลประชมุธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) 
หลงัจากที่เงินเฟ้ออยู่ในระดบัสงูและสภาพตลาดหุ้นต่างประเทศหลกัทัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศยโุรปที่โดน
แรงกดดนัอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายสปัดาห์ว่าการลดสภาพคล่องในระบบของธนาคารกลางทัว่โลกจะกดดนัราคาสินทรัพย์เส่ียง
ท าให้สปัดาห์นีต้ลาดหุ้นไทยปรับตวัจาก 1,667 จดุ ลงไปอยู่ที่ 1,629 จดุ ลดลงไปกว่า 38 จุด ในช่วงสปัดาห์ที่สองตลาดยงัคง
แสดงท่าทีอ่อนแอปรับลดลงในวนัแรกของสัปดาห์กว่า 25 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,604 จุด ท่ามกลางสภาพตลาดและเศรษฐกิจโลก
ที่ยังคงถูกกดดันทุกทิศทางทัง้จากความกังวลการล็อกดาวน์ในจีนที่ยังคงเข้มงวดกดดันอุปสงค์อุปทานโลก การแข็งค่าของ
ดอลลาร์กดดนัสินทรัพย์เส่ียงรวมถึงดอกเบีย้นโยบายประเทศสหรัฐอเมริกาและราคาสินค้าอปุโภคและพลงังานจากความขดัแย้ง
รัสเซีย - ยูเครนที่ยงัคงไม่คล่ีคลายเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ดีมีการ Rebound จากการซือ้คืนท าให้ตลาดฟืน้ขึน้กว่า 
18.29 จุด ในช่วงสปัดาห์ที่สามของเดือน SET เร่ิมสปัดาห์ด้วยแรงซือ้อย่างคึกคกั ท่ามกลางดัชนีที่อยู่ในระดบัต ่า และตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ไทยช่วงไตรมาส 1 ที่ปรับบวกขึน้มามากถึง 2.2% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยมีแรงซือ้จาก
ต่างชาติพร้อมกับความกังวลด้านการล็อกดาวน์ในตลาดต่างประเทศที่ลดลงส่งผลให้วนัแรกของสปัดาห์ตลาดปรับขึน้ไปกว่า 
30 จดุ ก่อนจะแสดงแนวโน้มขาขึน้ต่อแม้มีสะดดุเล็กน้อยช่วงปลายสปัดาห์จาก sentiment จากตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่
กดดันให้ตลาดปรับลดลงไป 15 จุด แต่ก็ปรับกลับขึน้มายืนอยู่ที่ระดับ 1,620 จุด ได้อีกครัง้ ต่อมาที่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนตลาดแสดงสญัญาณที่สดใสมากขึน้ท่ามกลางบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่เห็นสญัญาณการฟื้นตวัและไม่ผันผวนน่ากลัว
อย่างในช่วงคร่ึงแรกของเดือน โดยปรับตวัขึน้มาเหนือ 1,650 จุด ตามท่าทีจีนที่ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอกเบีย้เงินกู้
พร้อมเตรียมคลายล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ และธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่มีท่าที Hawkish น้อยลงหลังจากที่อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรระยะยาวเร่ิมปรับตวัลดลงสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ลดลงท าให้ตลาดปรับขึน้ไปกว่า 15 จุด ในช่วง
สิน้เดือนตามการฟืน้ตวัของตลาดหลกัอื่นๆ และแนวโน้มการเปิดประเทศที่เร่ิมเห็นชดัจากรายงานนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง
และตวัเลขการส่งออกประเทศไทยในเดือนเมษายนโต 9.90% ได้รับผลกระทบจากการปิดเศรษฐกิจของจีนแต่ราคาอาหารพลงังาน
ที่เพิ่มขึน้เป็นปัจจัยบวก ในขณะที่สถานการณ์ในยุโรป (EU) ได้มีมติที่จะแบนการน าเข้าน า้มนัจากรัสเซียกว่า 2 ใน 3 ยกเว้น
ให้กบัประเทศที่มีความจ าเป็นจริงๆ เท่านัน้ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียบกุยเูครน 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,544.26 – 1,664.90 จุด และ
ปิดตลาด ณ สิน้เดือนท่ี 1,568.33 จดุ ลดลง 95.08 จดุ มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัในเดือนมิถนุายน 2565 อยู่ที่ 67,056 ล้าน
บาท (-8.50% MoM) ตลาดหุ้นไทยเปิดสปัดาห์แรกด้วยแนวโน้มขาลงจากแรงเทขายลดความเส่ียงก่อนวนัหยุดยาว 3 วนั และ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอย่างการจ้างงานที่ออกมาแข็งแกร่งและความกังวลการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) หนนุให้ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 10 ปี ขึน้ไปถึง 2.90% รวมไปถึงอตัราเงินเฟ้อไทยที่สงู
เกินคาดที่ 7.10% ท าให้สปัดาห์นีต้ลาดหุ้นไทยปรับตวัจาก 1,663 จดุ ลงไปอยู่ที่ 1,647 จดุ ลดลงไปกว่า 16 จดุ ในช่วงสปัดาห์
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ทีส่องตลาดยงัคงมีสญัญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง แม้จะมีแนวโน้มการคลายล็อกดาวน์ของประเทศจีนช่วยหนนุแต่ดชันีปรับลดลง 
2 วนัแรกติดกันกว่า 15 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,631 จดุ ก่อนจะมีการ Rebound จากการซือ้คืน 2 วนัติดท าให้ตลาดฟื้นขึน้มา 8 จุด 
และเทขายเล็กน้อยในช่วงปิดสปัดาห์กลบัมาอยู่ที่ระดบั 1,630 จดุ ในช่วงสปัดาห์ที่สามของเดือน SET เร่ิมสปัดาห์อย่างน่ากลวั
หลงัตลาดรับปัจจยัความกลวัการเกิด ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเข้ามาเต็มที่และเทขายออกอย่างหนกัส่งผลให้ตลาดวนันีร่้วงลงกว่า 
30 จุด ทดสอบระดับ 1,600 จุด สอดคล้องกับตลาดเอเชียและยุโรปที่มีการเทขายอย่างหนักก่อนจะทรงตวัรอผลการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในช่วงกลางสปัดาห์ซึ่งแม้จะออกมาเป็นไปตามคาดการณ์ด้วยการเคาะขึน้ดอกเบีย้
นโยบาย 75 bps. แต่มีทรงที่ Hawkish สงู หลงักล่าวว่าอาจขึน้ดอกเบีย้ในการประชมุครัง้ต่อไปอีกกว่า 50 – 75 bps. ส่งผลให้
ตลาดเผชิญแรงขายเพื่อลดความเส่ียงอีกครัง้หลงัดชันีหุ้นในตลาดต่างประเทศร่วงกว่า 2% ส่งผลให้ SET ปรับตวัลดลงไปอีก 
32 จุด ท า Low ใหม่ที่ 1,561 จุด ต ่าทีส่ดุในรอบ 10 เดือน ส่วนด้านหุ้นกลุ่มน า้มนัถกูเทขายเช่นกันจากประเด็นการขอแบง่ก าไร
ค่าการกลั่นในการพยุงราคาน า้มัน ในสปัดาห์ที่ส่ีของเดือนตลาดเปิดสปัดาห์กลบัมา Rebound ทางเทคนิคเช่นเดียวกับตลาดหุ้น
หลกัอื่นๆ สนบัสนุนขึน้มา 15 จุด ก่อนที่จะตกกลบัมาอยู่ที่ระดบัเดิมท่ามกลางเงินบาทที่อ่อนค่าลงกว่า 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
อ่อนทีส่ดุในรอบ 5 ปี ในช่วงปลายสปัดาห์ตลาดฟืน้ขึน้มาอยู่ที่ 1,568 จดุ เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ ในช่วงสปัดาห์สดุท้ายสิน้เดือน
ตลาดมีแนวโน้มปรับตวัขึน้หลงัจากที่ปรับตวัลงมาแรง โดยปรับตวัขึน้มา 2 วนัติดกว่า 26 จุด ก่อนจะปิดตลาดลดลง 17.85 จุด 
ในวนัท าการสดุท้ายจากโอกาสการปรับประมาณการลงของหุ้นโลกท่ามกลางสภาพการลงทนุที่ยงัเปราะบางจากความกังวล 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,517.51 – 1,576.78 จุด และ
ปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,576.41 จุด เพิ่มขึน้ 8.08 จุด มูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันในเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 58,263 
ล้านบาท (-13.11% MoM) ตลาดหุ้นไทยในเดือนนีย้งัคงเผชิญกบัความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องรวมถึง
ยงัมีตวัเลขประมาณการและตวัเลขเศรษฐกิจที่ส าคญัจากหลายส่วนทัง้ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ประเทศหลกั และดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ส่วนใหญ่แย่กว่าการคาดคการณ์รวมถึงการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ขึน้ดอกเบีย้มากกว่าการคาดการณ์ ในด้าน
สถานการณ์ภายในประเทศนัน้มีทัง้การยกเลิก Thailand Pass และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเราเที่ยวด้วยกัน และ
การประกาศโครงการคนละคร่ึงช่วยหนุนประเด็นที่ส่งผลต่อตลาดในเดือนนี ้ได้แก่ การประกาศงบไตรมาส 2 และการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในช่วงเปิดสปัดาห์แรกตลาดหุ้นไทยปรับตวัขาลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยปรับตัว
ลดลง 2 วนัติดรวมแล้วกว่า 31 จุด ด้วยประเด็นตวัเลขเงินเฟ้อไทยที่ออกมาสงูกว่าการคาดการณ์ที่ 7.70% และสถานการณ์
การระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ก่อนจะรอดูท่าทีอยู่ในระดบั 1,540 จดุ และฟืน้ขึน้เก็งก าไรอีก 20 จุด หลงัความกังวล
ด้านเงินเฟ้อเร่ิมผ่อนคลายลงจากราคาน า้มนัดิบในตลาดลดต ่ากว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรลติดต่อกนั นอกจากนีย้งัได้ตวัเลขดชันี
ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในไทยที่ปรับตวัขึน้ครัง้แรกในรอบ 6 เดือน ช่วยหนุนก่อนจะย่อลงเล็กน้อยแต่ยงัตรึงอยู่ที่ระดบั 1,560 จุด 
ในช่วงสปัดาห์ที่สองตลาดเปิดท าการ 4 วนั จากวนัหยดุอาสาฬหบูชา โดยเปิดสัปดาห์ตลาดยังคงทรงตัวรอดูปัจจัยใหม่และ
เร่ิมเทขายก่อนวันหยุดจากประเด็นเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนมิถุนายนที่ออกมาสงูถึง 9.1% ท าดชันลีดลง 10 จุด 
ตามดัชนีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงถ้วนหน้าก่อนจะกลบัมาเปิดตลาดและร่วงลงต่อเนื่องอีก 2 วนั จากความกังวลการปรับ
อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่อาจเพิ่มไปถึง 1% ส่งผลให้ SET เหวี่ยงลงไปหลุด 1,530 จุด แต่ยัง
กลบัมาปิดได้ที่ 1,533 จุด ในสปัดาห์ที่สามของเดือนตลาดค่อนข้างผนัผวนในช่วงต้นสปัดาห์ โดยเหวี่ยงขึน้ไป 11 จุด ก่อนกลบั
ลงมาอยู่ที่เดิมที่ 1,533 จุด โดยมีข่าวการสั่งระงับช าระหนีต้่างประเทศจากประเทศเมียนมา อย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนเห็น



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นผสมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  7 

สญัญาณการปรับตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องสู่ระดบั 1,560 จดุ ตามการ Rebound กลบัมาของหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาและงบไตรมาส 2 
ที่เร่ิมทยอยประกาศน าโดยกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ท าให้ sentiment ตลาดดูดีขึน้ ท าให้ตลาดปรับบวกติดต่อกัน 
4 วัน แต่ยังมีประเด็นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าไปถึง 36.69 บาท/ดอลลาร์ รวมถึงตัวเลขดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ของทัง้
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปที่หดตวัและการประกาศขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 11 ปี ของธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) โดยเพิ่มขึน้ +50 bps. สงูกว่าที่ตลาดคาดการณ์เป็นปัจจยัฉุดในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนนัน้ท าการแค่ 3 วนั 
ก่อนปิดยาววนัหยดุ ตลาดโดนกดดนัจากการปรับประมาณการผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ลงของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และ ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) รวมถึงรอดกูารขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) แต่ปรับขึน้
ในวนัท าการสดุท้ายจากผลประกอบการของหุ้นท่ีดีกว่าคาดท าให้กลบัมาเท่ากบัช่วงต้นเดือน 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,650.71 – 1,581.23 จุด และ
ปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,638.93 จุด เพิ่มขึน้ 62.52 จุด ตลาดหุ้นไทยในเดือนนีไ้ด้รับแรงสนบัสนุนหลักจากการประกาศผล
ประกอบการไตรมาส 2 ที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดการณ์ท าให้ตลาดคลายความกังวลงพร้อมไปกับการเปิดประเทศและ
ตัวเลขนกัท่องเที่ยวขาเข้าที่ฟืน้ตวัจากเดือนมิถุนายนอย่างมาก แต่ยงัคงมีปัจจยัเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ณ Jackson Hole ซึ่งออกมา Hawkish เป็นอย่างมากกดดัน
บรรยากาศการลงทนุ ภาพดชันีไทยในสปัดาห์แรกเปิดตลาดอยู่ที่ 1,576 จดุ โดยเร่ิมวนัแรกของเดือนอย่างคึกคกับวกขึน้กว่า 16 จุด 
พร้อมปริมาณซือ้ขายหนาแน่น หลงัจากทีบ่วกขึน้ไป 23 จุด เมื่อช่วงสิน้เดือนหลงังบการเงินหุ้น DELTA ออกมาดีกว่าคาดการณ์
ท าให้บรรยากาศการประกาศงบการเงินคึกคักก่อนจะย่อตัวลงเล็กน้อย 4 จุด ตามตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 
ภาคการผลิตฝ่ังประเทศยุโรปและประเทศจีนที่หดตวัรวมถึงประเด็นทางการเมืองต่างประเทศ หลงัผู้น าระดบัสงูของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไปเยือนไทเป ก่อนจะปรับบวกต่อเนื่องอีก 3 วนั รวมกว่า 17 จดุ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) ภาคบริการประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปที่ดีกว่าการคาดการณ์ท าให้ตลาดปิดเหนือ 1,600 จุด ในสปัดาห์นีด้้าน 
Fund Flow ยังคงไหลเข้าทวีปเอเชียอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีเงินทุนไหลเข้า +0.021% ในสัปดาห์นีร้องจากประเทศ
เวียดนามและประเทศมาเลเซีย ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนตลาดยังคงปรับตัวเพิ่มขึน้หลังเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 
7 สัปดาห์ จากการคาดการณ์ดอกเบีย้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และตวัเลขเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งลด
ความร้อนแรงจาก 9.1% ในเดือนมิถุนายนเหลือ 8.5% ในเดือนกรกฎาคมสนับสนุนทัง้หุ้ นประเทศสหรัฐอเมริกาและหุ้ น
ประเทศไทยส่งผลให้สปัดาห์ที่สองตลาดปรับขึน้กว่า 21 จุด มาอยู่ที่ 1,622 จดุ ในช่วงสปัดาห์ที่สามตลาดยงัคงปรับตวัขึน้ได้ต่อ
แต่มีทรงย่อตวัโดยช่วงแรกได้รับแรงซือ้จากต่างประเทศสนบัสนุนพร้อมแรงซือ้ในหุ้นขนาดใหญ่อย่างหุ้นธนาคาร หุ้นพลงังาน 
สนับสนุนให้ดัชนีปรับขึน้มา 17 จุด มาท าจุด New High ในรอบ 2 เดือนที่ 1,639 จุด ก่อนย่อตัวขายท าก าไรสอดคล้องกับ
ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศท่ามกลางความกงัวลด้านการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจหลกั ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) 
ประเทศยุโรปออกมาต ่ากว่าคาดการณ์ท าให้ย่อตวัลงมา 2 วนัติดที่ -14 จุด และปิดสปัดาห์ที่ 1,625 จุด ใกล้ระดบัเดิม ในช่วง
สปัดาห์ที่ส่ียงัคงขายท าก าไรระยะสัน้ต่อหลงัดชันขีึน้มาค่อนข้างมากพร้อมความกังวลการประชมุที่ Jackson Hole ในช่วงวนัที ่
25 – 27 สิงหาคมท าให้ดชันีลงไป 10 จดุ และฟืน้ขึน้มาอย่างรวดเร็ว +17.75 จดุ ดีกว่าหุ้นในภูมิภาคก่อนจะย่อลงเล็กน้อย 2 จุด 
จากข่าวการเมืองหลงัศาลรัฐธรรมนูญสัง่ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบตัิหน้าทีก่่อนบวกเกือบ 12 จดุ จากหุ้นกลุ่มพลงังานและ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หลงัประกาศยกเลิกดีลกับ Bitkub ในช่วงโค้งสดุท้ายของเดือนตลาดได้รับแรงกดดนัจากทิศทางของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) อีกครัง้ หลังนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ออกมายืนยันจะ
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ควบคมุเงินเฟ้ออย่างจริงจงัแม้จะเห็นเงินเฟ้อชะลอตวัลง QoQ แล้วก็ตามท าให้ดอกเบีย้อาจสงูนานกว่าคาดการณ์กดดนัตลาด
ในช่วงท้ายของเดือน 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนกันยายน 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,584.22 – 1,672.64 จุด และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,589.51 จุด ลดลง 49.42 จุด ตลาดหุ้นไทยในเดือนนีใ้นคร่ึงแรกนัน้โดยรวมได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่คาดการณ์
ว่าได้ผ่านจุดสงูสดุไปแล้วส่งผลตลาดหุ้นประเทศไทยฟืน้ตวัตามบรรยากาศตลาดหุ้นโลกอีกทัง้แรงซือ้หุ้นใหญ่จากต่างประเทศ
และราคาน า้มนัที่ฟืน้ตวัหนุน แต่ในช่วงคร่ึงหลงัความกังวลเร่ืองการขึน้ดอกเบีย้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายๆ ธนาคาร
กลางได้กลับมาอีกครัง้รวมถึงความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งกดดันตลาดบรรยากาศการลงทุนอย่างหนัก 
ภาพรวมดชันีหุ้นประเทศไทยในสปัดาห์แรกเปิดตลาดอยู่ที่ 1,638.93 จดุ โดยเปิดวนัแรกของเดือนด้วยการติดลบ 16.98 จดุ 
หลงัดชันีมีการลดลงต่อเนื่องในช่วงท้ายของเดือนสิงหาคมจากการกังวลในการเร่งขึน้ดอกเบีย้และท่าทีของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ว่าจะคงมาตรการเข้มงวดไปอีกนาน และยังโดนซ า้เติมต่อในช่วงท้ายสปัดาห์จากแรงกดดนัการลงของราคา
น า้มนั WTI และการล็อคดาวน์ในประเทศจีน และตวัเลขการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะก าลงัจะออก ในช่วงสปัดาห์ที่
สองตลาดได้รับแรงซือ้จากการเก็งก าไรจากการผ่อนปรนเกณฑ์ Turnover ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและแรงซือ้หุ้น
ใหญ่จากต่างประเทศในหุ้น GULF หุ้น INTUCH จากค าแนะน าของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างประเทศรวมถึงมีการปรับตวัขึน้ของ
ตลาดหุ้นภูมิภาค เงินบาทที่กลับมาแข็งค่าจากดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงจาก 36.60 บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 36.30 บาท/ดอลลาร์ 
นอกจากนีหุ้้ น DELTA ที่ขึน้แรงถึง 10.60% ท าให้ตลาดปรับตัวขึน้จากหุ้น DELTA ถึง 6 จุด ในช่วงสัปดาห์ที่สามตลาดปรับตัว
เพิม่ขึน้จากเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแล้วประกอบกบัการอ่อนค่าลงชัว่คราวของ
ดอลลาร์ แต่หลังจากนัน้ตลาดต้องกลับมามีความกังวลเร่ืองเงินเฟ้อใหม่เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน
สิงหาคมลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ตลาดจึงเทขายเพื่อลดความเส่ียงจากความกังวลในการตัดสินใจปรับอัตราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในสัปดาห์ถัดไป โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะมีการปรับ
อัตราดอกเบีย้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมจาก 50 bps. ไปที่ 75 bps. เป็นอย่างน้อยส่งผลให้ตลาดกังวลว่าการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ขึน้ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยในปีหน้ารวมทัง้การขึน้ดอกเบีย้ที่รุนแรงท าให้เงินทุนไหลออกไป
ยงัเงินดอลลาร์จ านวนมาก ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าอีกครัง้ไปถึง 36.80 บาท/ดอลลาร์ ในช่วงสปัดาห์ที่ส่ีตลาดเปิดสปัดาห์ด้วย
การทรงตัวในวนัแรกหลัง Rebound 7.02 จุด อานิสงค์จากหุ้นโลกและการฟื้นตวัของราคาน า้มัน แต่หลงัจากนัน้ความกังวล
เร่ืองของนโยบายการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ส่งผลให้ตลาดลดความเส่ียงปรับตัวลง -5.14 จุด 
หลงัจากการตดัสินขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) 75 bps. ตลาดกลบัปรับตวัขึน้ 11.58 จดุ เนื่องจาก
แรงซือ้ในหุ้นใหญ่กลุ่มธนาคาร-กลุ่มพลงังานแต่หลงัจากนัน้ตลาดกลบัร่วงต่อเนื่องถึง 4 วนั เนื่องจากความกังวลของนโยบาย
การเงินที่เข้มขึน้ในธนาคารหลายๆ ประเทศ ความกังวลที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยจากต้นทุนดอกเบีย้ที่สงูขึน้รวมทัง้การปรับ
อตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพิ่มขึน้ 25 bps. ส่งผลให้อตัราดอกเบีย้ไทยอยู่ที่ 1.00% อีกทัง้เงิน
บาทอ่อนลงต่อเนื่องตัง้แต่กลางเดือนจนทะลรุะดบั 38.00 บาท/ดอลลาร์ และยงัมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกจากการขึน้ดอกเบีย้ที่
รุนแรงของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ตลาดปรับตวัปิดลดลงหลดุ 1,600 จดุ 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,553.80 – 1,619.08 จดุ และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,608.76 จุด เพิ่มขึน้ 19.25 จุด ตลาดหุ้นประเทศไทยในเดือนนีใ้นคร่ึงแรกตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจาก
แนวทางการขึน้ดอกเบีย้ของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) อยู่หลังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งอยู่ถึงแม้จะมี



 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นผสมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  9 

ปัจจยับวกอยู่บ้างในราคาแต่โดยรวมตลาดหุ้นประเทศไทยยังคงลดลงตามบรรยากาศตลาดโลก แต่ในคร่ึงหลงันัน้ตลาดหุ้น
ประเทศไทยกลบัมาบวกเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ออกมาดีท าให้มีความคาดหวงัจากนกัลงทุนว่าผลประกอบการ
ไตรมาส 3 ที่เหลือจะออกมาดีเช่นกนัประกอบกับความคาดหวงัการผ่อนคลายการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
(Fed) ท าให้ตลาดโลกกลบัมาบวกอีกครัง้ ภาพรวมดชันีหุ้นไทยในสปัดาห์แรกเปิดตลาดอยู่ที่ 1,589 จุด โดยปิดลบวนัแรกถึง 
31.46 จุด จากการนดัประชมุฉุกเฉินของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ท าให้เกิดแรงขายจากกองทนุไทยจ านวนมาก
แต่หลงัจากการประชมุไม่มีประเด็นที่มีนยัยะใดๆ ท าให้ Bond Yield เร่ิมปรับตวัลงและตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เร่ิมอ่อนแอ 
ในวนัถัดไป SET จึงกลับมา +19.95 จุด และหลงัจากนัน้ตลาดได้รับอานิสงค์จากแรงซือ้หุ้นใหญ่กลุ่มพลงังานและหุ้นธนาคาร
จากการลดการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ก่อนที่จะปรับลงในวนัสดุท้ายเนื่องจากความกังวลเร่ืองตวัเลขจ้างงานประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ก าลงัจะออกในคืนวนัศกุร์ ในช่วงสปัดาห์ทีส่องตลาดเปิดตวัที่ 1,579 จดุ โดยตวัเลขการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาออกมา
แกร่งเกินคาดส่งผลให้เกิดความกังวลจากนกัลงทนุว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะเพิ่มความรุนแรงในการขึน้ดอกเบีย้อีกครัง้ 
และเงินบาทอ่อนค่าลงไปถึง 38 บาท/ดอลลาร์ ประกอบกับตลาดสปัดาห์นีเ้ปิดท าการเพียงแค่ 3 วนั ท าให้ดชันีติดลบต่อเนื่อง
จากต้นสัปดาห์ไป 19 จุด ในช่วงสัปดาห์ที่สามตลาดเปิดตัวที่ 1,560 จุด และปิดวันแรกบวก 19 จุด เนื่องจากแรงบวกหุ้น 
ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลประกอบการออกมาดีเกินคาดการณ์ การยกเลิกแผนลดภาษี
ของประเทศองักฤษและแผนการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลในปลายปีนี ้หลงัจากนัน้จะเห็นการเก็งก าไรในกลุ่มธนาคารหลงั
ผลประกอบการหุ้ น KKP ออกมาดีเกินคาดการณ์จากแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้รวมทัง้กลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงค์จากการ 
Rebound ของราคาน า้มนัท าให้ตลาดบวกสวนทางกับตลาดโลกถึงแม้จะมีแรงกดดนัจาก Bond Yield ที่ปรับสงูขึน้ก็ตาม โดย
ปิดสัปดาห์ตลาดบวกไป 30 จุด ในช่วงสัปดาห์ที่ส่ีในวนัแรกนัน้ดัชนีกลับมาบวก 9 จุด จากความคาดหวงัว่าธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) จะมีการจะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ลงเนื่องจากตวัเลขภาคการผลิตดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ที่
ลดลงในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์และอยู่ในภาวะหดตัวซึ่งในระหว่างสปัดาห์มีการสลับขึน้ลงจาก
การขายเก็งก าไรหุ้น DELTA และการขึน้ราคาน า้มนัหนนุหุ้นกลุ่มพลงังาน (หุ้น PTT, หุ้น PTTEP) โดยในวนัสดุท้ายดชันียงัเปิด
บวกต่อเนื่องจากดชันีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต ่ากว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่
ลดลง 6.2% ต ่ากว่าคาดที่ 6.10% บวกกับยอดขายบ้านรอปิดการขายที่ -10.20% ต ่ากว่าคาดการณ์ที่ 5% แต่เนื่องจากยังมี
ความกังวลต่อการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในการขึน้ดอกเบีย้ในวนัที่ 2 พฤศจิกายนท าให้ตลาดปิดเดือน
ตลุาคมเพิ่มขึน้ 19.25 จดุ  
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตวัในกรอบ 1,610.75 – 1,640.03 จดุ และ
ปิดตลาด ณ สิน้เดือนท่ี 1,635.36 จดุ เพิ่มขึน้ 26.60 จุด ตลาดหุ้นประเทศไทยในเดือนนีภ้าพรวมทรงตวัในกรอบแคบที่ 1,611 
– 1,640 จุด ซึ่งโดยรวมได้รับแรงหนุนจากตลาดประเทศจีน – ตลาดฮ่องกงที่เร่ิมส่งสญัญาณผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 
ลงแล้ว รวมทัง้แนวโน้มชะลอตวัลงในการขึน้ดอกเบีย้ของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่บ้าง
จากแนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้ที่คาดการณ์ว่าจะคงไว้นานกว่าเดิม แต่ด้วยการที่ตลาดไทยขาดปัจจยัสนบัสนุนใหม่ๆ และโดน
กดดนัจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากประเด็นของหุ้น MORE และเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัวจากการส่งออกที่เร่ิม
กลบัมาหดตวัรวมถึงข่าวการเก็บภาษีซือ้ขายหุ้นในปีหน้า ภาพรวมดชันีหุ้นไทยในสปัดาห์แรกเปิดตลาดอยู่ที่ 1,609 จุด โดยปิดวนั
แรกด้วยการ +17 จดุ จากหุ้นภูมิภาคที่ฟืน้ตวัขึน้หลงัมีข่าวผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ในประเทศจีน หลงัจากนัน้ตลาดก็ทรง
ตวัในกรอบแคบเพื่อรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ปิดสัปดาห์แรกที่ 1,626 จุด ในช่วงสปัดาห์ที่สองตลาด
กลับมาปิดลบในวันแรกจากแรงขายระยะสัน้ล็อกก าไรก่อนวันเลือกตัง้กลางเทอมและประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประเทศ
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สหรัฐอเมริกาซึง่หลงัจากนัน้ตลาดก็กลบัมาบวกอีกครัง้ตาม Sentiment หุ้นโลกที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแนวโน้ม
ในการชะลอดอกเบีย้ลงพร้อมกลับเงินท่ีไหลเข้ามาจากดอลลาร์ โดยกลับมาปิดที่ 1,632 จุด ในวนัถัดไปแต่หลังการประกาศงบ
การเงินใหญ่หลายบริษัทที่น่าผิดหวงัท าให้ตลาดร่วงลงต ่ากว่าตลาดภมูิภาคก่อนที่จะกลบัมาปิดบวก 18 จุด ในวนัสดุท้ายของ
สปัดาห์ที่ 1,637 จดุ จากเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต ่ากว่าคาดการณ์ ในช่วงสปัดาห์ที่สามเป็นสปัดาห์ที่ตลาดกลบัมาลง
อีกครัง้หลงัจากการประกาศงบการเงินในหุ้นกลุ่มธนาคาร-หุ้นกลุ่มพลงังาน-หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งลบในวนัแรกถึง 14 จุด 
แต่ถึงแม้จะกลบัมาบวก 6 จุด ในวนัถดัไปจากงบการเงินโค้งสดุท้ายที่ออกมาดี ได้แกหุ่้น AOT หุ้น BDMS หุ้น COM7 และหุ้น 
HANA แต่หลังจากนัน้ก็มีความกังวลกลับเข้ามาเพิ่มขึน้ทัง้สถานการณ์ตึงเครียด NATO-รัสเซีย และธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ทีแ่ม้น่าจะชะลอการขึน้ดอกเบีย้แต่ก็มแีนวโน้มขึน้ยาวกวา่เดิมรวมทัง้ไม่มีปัจจยัหนนุใหม่หลงัจากประกาศ
งบการเงินส่วนใหญ่ไปแล้วท าให้ตลาดกลบัมาปิดต ่าสดุในรอบเดือนที่ 1,615 จุด ในช่วงสปัดาห์ที่ส่ีตลาดบวกแข็งกว่าภมูิภาค
เล็กน้อยในวันแรก และหลังจากนัน้ก็มีปัจจัยบวกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ออกมาดี +4.5% และ
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่สดใส รวมทัง้ Sentiment การฟืน้ตัวของหุ้นโลกและราคาน า้มนัแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ดึงตลาดลงอยู่บ้าง
จากการยกเลิก Voluntary Tender Offer (VTO) หุ้น DTAC/หุ้น TRUE โดยดึงตลาดลงไปปิดที่ 1,615 จุด แต่ตลาดก็สามารถ
กลบัมาวิ่งที่ระดบั 1,625 จุดได้ก่อนที่จะถึงวนัหยุดยาวของประเทศสหรัฐอเมริกาและข่าวของหุ้น MORE สร้างความไม่มัน่ใจ
ให้กบันกัลงทนุท าให้ตลาดมีปริมาณหดหายไป และหลงัจากทีป่ริมาณกลบัมาหลงัวนัหยดุยาวประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการที่
ไร้ปัจจยับวกใหม่ และเกิดการประท้วงในประเทศจีนเกิดขึน้ท าให้ตลาดร่วงลงอีกครัง้ตามตลาดหุ้นจีน-ตลาดหุ้นฮ่องกงที่ 1,616 จุด 
ก่อนจะกลับมาฟื้นตัวในวันถัดไปตามตลาดจีน-ตลาดฮ่องกงที่ฟืน้ตวัจากแนวโน้มการเปิดประเทศที่เร็วขึน้และต่อมาใน
สปัดาห์สดุท้ายข่าวการเก็บภาษีซือ้ขายหุ้นปีหน้าท าให้ตลาดกลบัมาซบเซาลงอีกครัง้ 
 
สดัส่วนการลงทนุหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นไปตามตารางด้านล่าง 

 
 

 

Sector Weight 
Food & Beverage 20.17239 
Banking 16.17087 
Electronic Components 10.74057 
Market for alternative Investment 9.129599 
Property Development 6.888207 
Energy & Utilities 6.16948 
INFORMATION TECHNOLOGY 3.747273 
Health Care Services 3.102019 
Transportation & Logistics 3.006836 
Insurance 2.964242 
Packaging 2.871157 
Information & Communication Technology 2.472781 
Finance & Securities 2.328786 
Automotive 2.128762 
Grand Total 91.89297 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชพี 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
(NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2565 = 31.0636 บาท) 

  

ASP-MRF ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตามเวลา) 
6 เดือน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  -2.23% -0.60% -2.19% 6.05% 5.69% 2.53% 2.85% 6.52% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 1.09% 0.29% -0.07% 3.96% 2.78% 1.98% 3.69% 5.64% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

14.00% 13.51% 13.16% 13.96% 20.13% 17.22% 16.25% 19.16% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

5.61% 4.82% 5.31% 5.63% 9.84% 8.28% 7.76% 9.41% 

Information Ratio -0.37 -0.36 -0.46 0.22 0.24 0.05 -0.09 0.08 
หมายเหตุ : 
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 23 ธันวาคม 2547 
- * 1. ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 50% 
   2. ดชันีตราสารหนีภ้าครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วน 50% 
- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานทีเ่กิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

-41.91% 
 
 

อายเุฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทนุ 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2565 
 
N/A 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

422.88% 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายกฤช โคมิน * 
นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ * 
นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ *  

นายยรุนนัท์ วิภศูิริ 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 
AA มีความเส่ียงต า่มาก มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเส่ียงในระดบัต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบั
เครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับ
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวทีม่เีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวทีม่เีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทุนได้รับการบริการข้อมลูจากบุคคลผู้ ให้บริการ 
ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปัจจัยพื น้ฐานของธุ รกิ จรายบ ริษั ทที่ กองทุนลงทุน  ประกอบกับการได้ รับ เชิญ ให้ เข้า ร่วม  Company Visit และ 
การสัมมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจยัเพื่อการตดัสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 
BANGKOK BANK PLC. 
BANK OF AYUDHYA 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. 
KIATNAKIN PHATRA BANK PCL 
Securities 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
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. 
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 
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Fixed Income 

Securities 
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. 
MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C. 
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. 
UBS Fund Management 
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FIF 
 

Foreign Bank 
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  
CITIBANK N.A. 
SOCIETE GENERALE SA 
MORGAN STANLEY 
UBS AG 
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 
BAILLIE GIFFORD & CO 
BNP PARIBAS AM 
NOMURA IRELAND FUNDS PLC 
UTI International 
VanEck 
KraneShares 
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 
Viet Capital Securities (VCSC) 
CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 
China Merchant Securities (CMS) 
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
HAITONG 
Oppenheimer 
Kepler 
Macquarie 

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 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 
InnovestX Securities Company Limited 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
KGI Securities (Thailand) Company Limited 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited 
Tisco Securities Company Limited 
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited 
Thanachart Securities Public Company Limited 
Krungthai XSpring Securities Company Limited 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดบั รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บริษัทท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท์ อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
7 นายพชัร สรุะจรัส 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพย์วดี  อภิชยัสิริ 
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีร์ธวชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน์ เอีย้วสกลุ 3/ 
17 นายยรุนนัท์ วิภศูิริ  
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวศิรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 
21 นายวชิรศกัดิ์  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน 
24 นางสาวพิมพ์ศิริ  ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมวีงศ ์
26 นางสาวนวรัตน์  พรหมศรีโชติ 4/ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร์ 
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ์ 
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2565 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

http://www.assetfund.co.th/
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ข้อมูลการลงทนุ และเหตุผลในกรณีที่การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชพี 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

วันที่ ชื่อหลักทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 
 Website ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

 

 

 

 

http://www.assetfund.co.th/










(หน่วย : บาท) 

2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 176,830,669.85       166,815,801.70        

เงินฝากธนาคาร 17,430,734.49         20,039,985.91          

ลูกหนี

จากเงินปันผลและดอกเบีย 207,444.64              142,681.38               

จากการขายเงินลงทุน 2,986,269.84           8,821,405.08            

รวมสินทรัพย์ 197,455,118.82       195,819,874.07        

หนีสิน

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 4,768,323.57           11,175,675.52          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 240,664.70              250,767.73               

หนีสินอืน 15,005.12                9,149.04                   

รวมหนีสิน 5,023,993.39           11,435,592.29          

สินทรัพย์สุทธิ   192,431,125.43       184,384,281.78        

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 61,947,443.67         62,947,218.87          

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (42,697,261.36)        (40,442,603.43)        

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 173,180,943.12       161,879,666.34        

สินทรัพย์สุทธิ 192,431,125.43       184,384,281.78        

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 31.0636 29.2918

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย) 6,194,744.3290 6,294,721.8499

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565



หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ   จํานวนหุ้น
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

   กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  31,117,780.00         16.69       

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 82,800                11,923,200.00         6.53         

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภทัร KKP 53,200                3,803,800.00           2.20         

บมจ.ธ.กรุงไทย KTB 540,600              9,514,560.00           4.64         

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต TTB 4,197,300           5,876,220.00           3.32         

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 4,481,309.70           2.60         

บมจ.เงินติดลอ้ TIDLOR 141,000              3,877,500.00           2.25         

บมจ.เอสจี แคปปิตอล SGC 154,823              603,809.70              0.35         

หมวดประกันภยัและประกันชีวติ 5,704,125.00           3.34         

บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิงส์ TIPH 111,300              5,704,125.00           3.34         

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดการแพทย์ 5,969,250.00           3.32         

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา้ PR9 341,100              5,969,250.00           3.32         

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 5,786,088.00           3.11         

บมจ.เอเชีย เอวิเอชนั AAV 1,878,600           5,786,088.00           3.11         

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 24,345,725.00         13.67       

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 94,500                4,890,375.00           2.74         

บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) DELTA 5,700                  3,830,400.00           2.17         

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ NEX 638,900              11,947,430.00         6.95         

บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) SMT 656,700              3,677,520.00           1.81         

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดอาหารและเครืองดืม 43,576,348.15         24.13       

บมจ.เอเชียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชนัแนล AAI 1,017,383           8,189,933.15           4.40         

บมจ.หาดทิพย์ HTC 131,000              3,831,750.00           2.28         

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชนั ITC 148,700              4,758,400.00           2.73         

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 581,000              7,088,200.00           4.14         

บมจ.เซ็ปเป้ SAPPE 188,700              7,312,125.00           4.25         

บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง SNNP 191,400              3,942,840.00           2.20         

บมจ.เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติง TKN 741,500              8,453,100.00           4.13         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์



หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ   จํานวนหุ้น
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   11,872,000.00         6.63         

บมจ.กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 224,000              11,872,000.00         6.63         

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       

หมวดยานยนต์ 4,096,400.00           2.27         

บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี SAT 186,200              4,096,400.00           2.27         

หมวดบรรจุภณัฑ์ 5,525,000.00           3.27         

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิง SCGP 100,000              5,525,000.00           3.27         

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    13,255,054.00         7.83         

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 367,100              3,707,710.00           2.22         

บมจ.บริทาเนีย BRI 381,600              3,854,160.00           2.36         

บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั WHA 1,482,600           5,693,184.00           3.25         

   กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่

หมวดบริการ 6,905,440.00           3.93         

บมจ.สหการประมูล AUCT 302,600              3,147,040.00           1.74         

บมจ.อิกดราซิล กรุ๊ป YGG 469,800              3,758,400.00           2.19         

หมวดเทคโนโลยี 14,196,150.00         9.21         

บมจ.บลูบิค กรุ๊ป BBIK 30,200                3,533,400.00           2.18         

บมจ.เน็ตเบย์ NETBAY 406,200              10,662,750.00         7.03         

รวมหุ้นสามัญ 176,830,669.85       100.00     

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 174,000,902.66 บาท) 176,830,669.85       100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์



หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ   จํานวนหุ้น
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

   กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  19,227,600.00         11.53       

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 76,900                10,150,800.00         6.09         

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 74,400                9,076,800.00           5.44         

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 26,146,062.50         15.67       

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิง ASK 242,200              9,688,000.00           5.81         

บมจ.ชโย กรุ๊ป CHAYO 285,600              3,427,200.00           2.05         

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT 117,000              6,873,750.00           4.12         

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT-E 25,030                1,470,512.50           0.88         

บมจ.บตัรกรุงไทย KTC 87,600                4,686,600.00           2.81         

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 21,130,573.50         12.67       

บมจ.คอมเซเวน่ COM7 85,400                6,618,500.00           3.97         

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 395,300              5,376,080.00           3.22         

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย SINGER 171,600              8,322,600.00           4.99         

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย SINGER-E 16,771                813,393.50              0.49         

หมวดสือและสิงพมิพ์ 2,531,840.00           1.52         

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 137,600              2,531,840.00           1.52         

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 3,618,000.00           2.17         

บมจ.ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ III 301,500              3,618,000.00           2.17         

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 24,525,695.00         14.70       

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 74,900                7,003,150.00           4.20         

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 101,300              9,319,600.00           5.59         

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ NEX 344,600              4,514,260.00           2.70         

บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) SMT 609,700              3,688,685.00           2.21         

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร                                                                                                                                                                          8,713,575.00           5.22         

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) SYNEX 297,900              8,713,575.00           5.22         

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   15,187,820.00         9.11         

บมจ.พลงังานบริสุทธิ EA 84,400                6,920,800.00           4.15         

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั SSP 279,300              3,463,320.00           2.08         

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชนั BCP 198,500              4,803,700.00           2.88         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์



หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ   จํานวนหุ้น
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดอาหารและเครืองดืม 20,745,370.00         12.43       

บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั ASIAN 454,700              7,411,610.00           4.44         

บมจ.หาดทิพย์ HTC 155,900              5,456,500.00           3.27         

บมจ.เซ็ปเป้ SAPPE 142,600              3,921,500.00           2.35         

บมจ.ไทยยเูนียน กรุ๊ป TU 200,800              3,955,760.00           2.37         

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       

หมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเครืองจักร 3,368,040.00           2.02         

บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ SNC 215,900              3,368,040.00           2.02         

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    15,035,506.00         9.01         

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 270,400              5,245,760.00           3.14         

บมจ.แอสเซทไวส์ ASW 453,937              3,631,496.00           2.18         

บมจ.ออริจิน พร็อพเพอร์ตี ORI 586,500              6,158,250.00           3.69         

   กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่

หมวดบริการ 712,460.00              0.43         

บมจ.เฮลทลี์ด HL 72,700                712,460.00              0.43         

หมวดเทคโนโลยี 5,669,650.00           3.40         

บมจ.ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป IIG 135,800              5,669,650.00           3.40         

รวมหุ้นสามัญ 166,612,192.00       99.88       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

   กลุ่มทรัพยากร

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 203,609.70              0.12         

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั SSP-W1 14 ม.ค. 2565 27,930                47,201.70                0.03         

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั SSP-W2 14 พ.ค. 2567 69,825                156,408.00              0.09         

   กลุ่มธุรกิจการเงิน

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ -                           -           

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT-W4 5 พ.ย. 2567 7,323                  -                           -           

รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ 203,609.70              0.12         

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 152,158,980.70 บาท) 166,815,801.70       100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 3,711,364.85           3,694,447.41            

รายไดด้อกเบีย 18,064.38                9,667.63                   

รวมรายได้ 3,729,429.23           3,704,115.04            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 2,081,233.58           1,940,705.96            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 120,711.52              112,560.93               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 249,748.07              232,884.72               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 40,000.00                40,000.00                 

ค่าใชจ่้ายอืน 57,242.95                56,536.09                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,548,936.12           2,382,687.70            

รายได้สุทธิ 1,180,493.11           1,321,427.34            

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 21,947,837.48         15,348,488.11          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (11,827,053.81)        16,715,138.57          

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน 10,120,783.67         32,063,626.68          

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 11,301,276.78         33,385,054.02          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพมิขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 11,301,276.78         33,385,054.02          

การเพิมขนึของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 14,134,294.68         6,805,448.07            

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (17,388,727.81)        (21,736,644.10)        

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 8,046,843.65           18,453,857.99          

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 184,384,281.78       165,930,423.79        

สินทรัพย์สุทธิสินปี 192,431,125.43       184,384,281.78        

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 6,294,721.8499 6,835,238.9187

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 457,673.4705 243,213.6432

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (557,650.9914) (783,730.7120)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 6,194,744.3290 6,294,721.8499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 30 พฤศจกิายน 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุ้นผสมตราสารหนีเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมือวนัที 23 ธันวาคม 2547  

โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทั

หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จาํกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผูจ้ัดการกองทุนและนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา

สินสุดของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายนาํเงินลงทุนทีระดมไดไ้ปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารแห่ง

หนี และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอยา่งใดอยา่งหนึงหรือ

หลายอย่าง ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินในแต่ละขณะ ทงันี บริษทัจะไม่ลงทุนใน หรือมีไวซึ้งสัญญา

ซือขายล่วงหนา้ (Derivative) และตราสารหนีทีมีลกัษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุ ติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีทีไม่มีราคาดังกล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพือ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดง

ตามมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาเฉลียทีไดม้าในวนัล่าสุด 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนทีออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก 

(IPO) แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคา IPO ในวนัทีเสนอขาย 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.4 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 793,350,017.96 644,866,296.49 

ขายเงินลงทุน 793,455,933.48 664,014,102.07 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัทีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษัทจัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว สําหรับปี สินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564  

มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,081,233.58 1,940,705.96 ตามเกณฑ์ที ระบุ ไ ว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 249,748.07 232,884.72 ตามเกณฑ์ที ระบุ ไ ว้ใน

หนงัสือชีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั    

ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    

ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์ 173,062.34 183,011.48 ราคาตลาด 
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ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกัน

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 167,124.07 175,459.38 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 20,054.89 21,055.14 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทวีดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรพัยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้
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ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเ งินทีวัดมูลค่ าด้วย 

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 171,468,460.15 5,362,209.70 - 176,830,669.85 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจกิายน 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 166,103,341.70 712,460.00 - 166,815,801.70 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีมี

สภาพคล่องและใบสาํคญัแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสาํหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่า 

จากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนทีออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็น 

ครังแรก (IPO)  

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

6.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 17,430,734.49 - - 17,430,734.49 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 176,830,669.85 176,830,669.85 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย - - 207,444.64 207,444.64 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 2,986,269.84 2,986,269.84 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 4,768,323.57 4,768,323.57 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 240,664.70 240,664.70 

หนีสินอืน - - 15,005.12 15,005.12 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 20,039,985.91 - - 20,039,985.91 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 166,815,801.70 166,815,801.70 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย - - 142,681.38 142,681.38 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 8,821,405.08 8,821,405.08 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 11,175,675.52 11,175,675.52 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 250,767.73 250,767.73 

หนีสินอืน - - 9,149.04 9,149.04 

6.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันนัจึงไม่มีความเสียง

จากอตัราแลกเปลียน 

7. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจัดการ เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 

2566 
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