รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
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ความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

•

ผลการดาเนินงาน

5

•

ข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

6

•

Portfolio Turnover Ratio

6

•

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

6

•

รายละเอียดเงินลงทุน

7

•
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•

ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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•

ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้ บริการ
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•

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

18

•

งบการเงิน
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนพฤษภาคม 2565
ปรับตัวในกรอบ 1,578.11 – 1,668.54 จุด และปิ ดตลาด ณ สิ ้นเดือนที่ 1,663.41 จุด ลดลง 4.03 จุด ตลาดหุ้นไทยเปิ ด
สัปดาห์แรกด้ วยแนวโน้ มขาลงอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายลดความเสี่ยง ความกังวลเกี่ยวกับผลประชุม Fed หลังจากที่
เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและสภาพตลาดหุ้นต่างประเทศหลัก ทังสหรั
้ ฐ อเมริ กา จีน และยุโรปที่โดนแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปลายสัปดาห์ว่าการลดสภาพคล่องในระบบของธนาคารกลางทัว่ โลกจะกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง ในช่วงสัปดาห์
ต่อมาตลาดยังคงอ่อนแอปรับลดลงในวันแรกของสัปดาห์กว่า 25 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,604 จุด ท่ามกลางสภาพตลาดและ
เศรษฐกิจโลกที่ยงั คงถูกกดดันทุกทิศทาง ทังจากความกั
้
งวลการล็อกดาวน์ ในจีนที่ยงั คงเข้ มงวดกดดันอุปสงค์อปุ ทานโลก
การแข็งค่าของดอลลาร์ กดดันสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงดอกเบี ้ยนโยบายสหรัฐอเมริกาและราคาสินค้ าอุปโภคและพลังงานจาก
ความขัดแย้ งรัสเซีย - ยูเครนที่ยงั คงไม่คลี่คลายเป็ นเวลานานกว่า 3 เดือน ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน SET เริ่ มสัปดาห์
ด้ วยแรงซื ้ออย่างคึกคักท่ามกลางดัชนีที่อยู่ในระดับต่า และตัวเลข GDP ไทยช่วงไตรมาส 1 ที่ปรับบวกขึ ้นมาก 2.2% ดีกว่า
ที่ตลาดคาด แรงซื ้อจากต่างชาติ พร้ อมกับความกังวลด้ านการล็อกดาวน์ในตลาดต่างประเทศที่ลดลง ต่อมาที่ช่ วงสัปดาห์
สุดท้ ายของเดือนท่ามกลางบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่เห็นสัญญาณการฟื น้ ตัว และไม่แกว่งหวาดเสียวอย่างในช่วงครึ่งแรก
ของเดือน โดยปรับตัวขึน้ มาเหนือ 1,650 จุด ตามท่าทีจีนที่ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดดอกเบีย้ เงินกู้พร้ อมเตรี ยม
คลายล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ และ Fed ที่มีท่าที Hawkish น้ อยลงหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเริ่ มปรั บตัว
ลดลงสะท้ อนความกังวลด้ านเงินเฟ้อที่ลดลงทาให้ ตลาดปรับขึ ้นไปกว่า 15 จุด ในช่วงสิ ้นเดือนตามการฟื น้ ตัวของตลาดหลัก
อื่นๆ และแนวโน้ มการเปิ ดประเทศที่เริ่ มเห็นชัดจากรายงานนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ น้ ต่อเนื่องและตัวเลขการส่งออกไทยเดือน
เมษายนโต 9.9% ได้ รับผลกระทบจากการปิ ดเศรษฐกิจของจีนแต่ราคาอาหารพลังงานที่เพิ่มขึ ้นเป็ นปั จจัยบวก SET ปิ ดตลาดที่
1,663.41 จุด (-0.2% MoM) เมื่อเทียบจากสิ ้นเดือนเมษายน 2565 ด้ วยมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม
2565 อยู่ที่ 73,281 ล้ านบาท (+1.84% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมิถุนายน 2565
ปรับตัวในกรอบ 1,544.26 – 1,664.90 จุด และปิ ดตลาด ณ สิ ้นเดือนที่ 1,568.33 จุด ลดลง 95.08 จุด ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริ กาอย่างการจ้ างงานที่ออกมาแข็งแกร่ งและความกังวลการขึ ้นดอกเบี ้ยของ Fed หนุนให้ ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา 10 ปี ขึ ้นไปถึง 2.9% รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อไทยที่สงู เกินคาดที่ 7.1% ทาให้ สปั ดาห์แรกตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวจาก 1,663 จุด ลงไปอยู่ที่ 1,647 จุด ลดลงไปกว่า 16 จุด ในช่วงสัปดาห์ที่สองแม้ จะมีแนวโน้ มการคลายล็อกดาวน์
ของจีนช่วยหนุน แต่ดชั นีปรับลดลงสองวันแรกติดกันกว่า 15 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,631 จุด ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนผล
การประชุมของ Fed ออกมาเป็ นไปตามคาดการณ์ ด้วยการเคาะขึน้ ดอกเบีย้ นโยบาย 75 bps. แต่มีทรงที่ Hawkish สูง
หลังกล่าวว่าอาจขึ ้นดอกเบี ้ยในการประชุมครัง้ ต่อไปอีกกว่า 50 – 75 bps. ส่งผลให้ ตลาดเผชิญแรงขายลดความเสี่ยงอีกครัง้
หลังดัชนีห้ นุ ในตลาดต่างประเทศล่วงหน้ าร่วงกว่า 2% ส่งผลให้ SET หล่นไปอีก 32 จุด ทาจุดต่าสุดใหม่ที่ 1,561 จุด ต่าที่สดุ
ในรอบ 10 เดือน ส่วนด้ านหุ้นกลุ่มนา้ มันถูกเทขายเช่นกันจากประเด็นการขอแบ่งกาไรค่าการกลัน่ ในการพยุงราคาน ้ามัน
ในสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนตลาดเปิ ดสัปดาห์กลับมารี บาวด์ทางเทคนิคเช่นเดียวกับตลาดหุ้นหลักอื่นๆ หนุนขึ ้นมา 15 จุด
ก่อนที่จะตกกลับมาอยู่ระดับเดิม ท่ามกลางเงินบาทที่อ่อนค่าลงมากว่า 35.5 บาท/ดอลลาร์ อ่อนที่สดุ ในรอบ 5 ปี ในช่วง
สัปดาห์สดุ ท้ ายสิ ้นเดือนตลาดมีแนวโน้ มดีดขึ ้นหลังจากที่ลงมาแรง โดยปรับขึ ้นมาสองวันติดกว่า 26 จุด ก่อนจะปิ ดตลาด
ลดลง 17.85 จุด ในวันทาการสุดท้ ายจากโอกาสการปรับประมาณการลงของหุ้นโลกท่ามกลางสภาพการลงทุนที่ยัง
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เปราะบางจากความกังวล Recession SET ปิ ดตลาดที่ 1,663.41 จุด (-0.2% MoM) เมื่อเทียบจากสิ ้นเดือ นพฤษภาคม
2565 ด้ วยมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมิถนุ ายน 2565 อยู่ที่ 67,056 ล้ านบาท (-8.50% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
ปรั บ ตัวในกรอบ 1,517.51 – 1,576.78 จุด และปิ ด ตลาด ณ สิ น้ เดื อ นที่ 1,576.41 จุด เพิ่ ม ขึน้ 8.08 จุด ตลาดหุ้น ไทย
ในเดื อ นนี ย้ ังคงเผชิ ญ กับ ความกังวลด้ าน Recession อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ งยังมี ตัว เลขการประมาณการและตัว เลข
เศรษฐกิจที่สาคัญจากหลายส่วน ทังตั
้ วเลข GDP IMF PMI ประเทศหลัก CPI สหรัฐอเมริ กาที่ส่วนใหญ่แย่กว่าคาดรวมถึง
การประชุม ECB ที่ขึ ้นดอกเบี ้ยมากกว่าคาด ในช่วงเปิ ดสัปดาห์แรกตลาดหุ้นไทยปรับตัวขาลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมาโดยดิ่งลงสองวันติดรวมแล้ วกว่า 31 จุด ด้ วยประเด็นตัวเลขเงินเฟ้ อไทยที่ออกมาสูงกว่าคาดที่ 7.7%
และสถานการณ์ การระบาดที่มีแนวโน้ มรุ นแรงมากขึน้ ช่วงปลายเดือนเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องสู่
ระดับ 1,560 จุด ตามการรี บาวด์กลับของหุ้นสหรัฐ อเมริ กาและงบไตรมาส 2 ที่เริ่ มทะยอยประกาศนาโดยกลุ่มแบงก์ ที่
ออกมาดีกว่าคาดทาให้ ภาพรวมตลาดดูดีขึน้ ในช่วงสัปดาห์ สุดท้ ายของเดือนนัน้ ทาการแค่ 3 วัน ก่อนปิ ดยาววันหยุด
ตลาดโดนกดดัน จากการปรั บ ประมาณการ GDP ลงของ IMF และ ADB รวมถึ งรอดูก ารขึ น้ ดอกเบี ย้ ของ Fed SET
ปิ ดตลาดที่ 1,576 จุด (+0.5% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้ เดือนมิถุนายน 2565 ด้ วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน
กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 58,263 ล้ านบาท (-13.11% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนสิงหาคม 2565
ปรับตัวในกรอบ 1,650.71 – 1,581.23 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,638.93 จุด เพิ่มขึน้ 62.52 จุด ตลาดหุ้นไทย
ได้ รับแรงหนุนหลักจาการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ออกมาค่อนข้ างดีกว่าคาดพร้ อมไปกับการเปิ ดประเทศและ
ตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้ าที่ฟื้น ตัวจากเดื อนมิ ถุนายนอย่างมาก แต่ยังคงมี ปั จจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ ท างการเมื อง
ในประเทศและการประชุมของ Fed ณ Jackson Hole ซึ่งออกมา Hawkish เป็ นอย่างมากกดดันบรรยากาศการลงทุน
ช่วงกลางเดือนตลาดยังคงปรับตัวขึ ้นได้ ตอ่ แต่มีทรงย่อตัว โดยช่วงแรกได้ รับแรงซื ้อจากต่างชาติหนุนพร้ อมเห็นแรงซื ้อในหุ้น
ขนาดใหญ่ อย่างหุ้นธนาคาร หุ้นพลังงาน หนุนดัชนีขึ ้นมา 17 จุด มาทาจุดไฮใหม่ในรอบ 2 เดือนที่ 1,639 จุด ก่อนย่อตัว
ขายทากาไร SET ปิ ดตลาดที่ 1,638.93 จุด (+4.0% MoM) เมื่อเทียบจากสิ ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ด้ วยมูลค่าการซื ้อขาย
เฉลี่ยต่อวันในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 70,698 ล้ านบาท (+21.34% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกันยายน 2565
ปรับตัวในกรอบ 1,584.22 – 1,672.64 จุด และปิ ดตลาด ณ สิ ้นเดือนที่ 1,589.51 จุด ลดลง 49.42 จุด ตลาดหุ้นไทยได้ รับ
แรงหนุนจากเงินเฟ้อที่คาดว่าได้ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ ว ส่งผลตลาดหุ้นไทยฟื น้ ตัวตามบรรยากาศตลาดหุ้นโลกอีกทังแรงซื
้
้อ
หุ้นใหญ่จากต่างประเทศ และราคาน ้ามันที่ฟืน้ ตัวหนุน แต่ในช่วงครึ่งหลังความกังวลเรื่ องการขึ ้นดอกเบี ้ยในสหรัฐอเมริ กา
และหลายๆ ธนาคารกลางได้ กลับมาอีกครัง้ บวกกับความกังวลว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยซึ่งกดดันตลาดบรรยากาศ
การลงทุนอย่างหนัก ช่วงกลางเดือนตลาดปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริ กาที่ตลาดคาดว่าจะมีแนวโน้ มลดลง
แล้ วประกอบกับการอ่อนค่าลงชั่วคราวของดอลลาร์ แต่หลังจากนัน้ ตลาดต้ องกลับมามี ความกังวลเรื่ องเงินเฟ้ อใหม่
เนื่ อ งจากตัว เลข CPI ในเดื อ นสิ ง หาคมลดลงน้ อ ยกว่ า ที่ ค าด ตลาดจึ ง เทขายเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากความกัง วลใน
การตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี ้ยของ Fed ในสัปดาห์ถดั ไป โดยตลาดคาดว่า Fed จะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยสูงกว่าที่ คาด
ไว้ เดิมจาก 50 bps. ไปที่ 75 bps. เป็ นอย่างน้ อยส่งผลให้ ตลาดกังวลว่าการปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่ อง
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จะส่งผลให้ เศรษฐกิจถดถอยในปี หน้ า รวมทังการขึ
้
้นดอกเบี ้ยที่รุนแรงทาให้ เงินทุนไหลไปยังดอลลาร์ จานวนมากส่งผลให้ เงินบาท
อ่อนค่าอีกครัง้ ไปถึง 36.8 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ตลาดเปิ ดสัปดาห์ด้วยการทรงตัวในวันแรกหลัง
รี บาวน์ 7.02 จุด อานิสงค์จากหุ้นโลกและการฟื ้นตัวของราคานา้ มัน แต่หลังจากนัน้ ความกังวลเรื่ องของนโยบายการขึ น้
ดอกเบี ้ยของ Fed ส่งผลให้ ตลาดลดความเสี่ยงปรับตัวลง -5.14 จุด หลังจากการตัดสินขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของ Fed 75 bps.
ตลาดกลับปรับตัวขึ ้น 11.58 จุด เนื่องจากแรงซื ้อในหุ้นใหญ่กลุ่มธนาคาร-พลังงาน แต่หลังจากนันตลาดกลั
้
บร่วงต่อเนื่อง
ถึง 4 วัน เนื่องจากความกังวลของนโยบายการเงินที่เข้ มขึน้ ในธนาคารหลายๆ ประเทศ ความกังวลที่จะเกิดเศรษฐกิจ
ถดถอยจากต้ นทุนดอกเบีย้ ที่สูงขึน้ รวมทัง้ การปรับอัตราดอกเบีย้ ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพิ่มขึ ้น 25
bps. ส่งผลอัตราดอกเบี ้ยไทยอยู่ที่ 1.00% SET ปิ ดตลาดที่ 1,589.51 จุด (-3.0% MoM) เมื่อเทียบจากสิ ้นเดือนสิงหาคม
2565 ด้ วยมูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 69,683 ล้ านบาท (-1.44% MoM)
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนตุลาคม 2565
ปรับตัวในกรอบ 1,553.80 – 1,619.08 จุด และปิ ดตลาด ณ สิ น้ เดือนที่ 1,608.76 จุด เพิ่มขึน้ 19.25 จุด ตลาดหุ้นไทย
ในครึ่งแรกตลาดยังคงได้ รับแรงกดดันจากแนวทางการขึ ้นดอกเบี ้ยของทาง Fed อยู่หลังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยงั แข็งแกร่งอยู่
ถึงแม้ จะมีปัจจัยบวกอยู่บ้างในราคาแต่โดยรวมตลาดหุ้นไทยยังคงลดลงตามบรรยากาศตลาดโลก แต่ในครึ่งหลังนันตลาด
้
หุ้นไทยกลับมาบวกเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ออกมาดีทาให้ มีความคาดหวังจากนักลงทุนว่าผลประกอบการ
ไตรมาส 3 ที่เหลือจะออกมาดีเช่นกัน ประกอบกับความคาดหวังการผ่อนคลายการขึ ้นดอกเบี ้ยของ Fed ทาให้ ตลาดโลก
กลับมาบวกอีกครัง้ ตัวเลขการจ้ างงานของสหรัฐอเมริ กาออกมาแกร่งเกินคาดส่งผลให้ เกิดความกังวลจากนักลงทุนว่า Fed
จะเพิ่มความรุนแรงในการขึ ้นดอกเบี ้ยอีกครัง้ และเงินบาทอ่อนค่าลงไปถึง 38 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ช่วงสัปดาห์
สุดท้ ายดัชนีกลับมาบวกได้ จากความคาดหวังว่า Fed จะมีการจะชะลอการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยลง เนื่องจากตัวเลขภาคการ
ผลิต PMI ที่ลดลงในสหรัฐอเมริ กาซึง่ ลดลงมากกว่าที่คาดและอยู่ในภาวะหดตัว SET ปิ ดตลาดที่ 1,608.76 จุด (+1.2% MoM)
เมื่ อเที ยบจากสิ น้ เดื อนกันยายน 2565 ด้ วยมูลค่ าการซื อ้ ขายเฉลี่ ยต่ อวันในเดื อนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 59,451 ล้ านบาท
(-14.68% MoM)
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
(NAV ณ 31 ตุลาคม 2565 = 14.8849 บาท)
6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่ อปี )

3 ปี 1
(ต่ อปี )

5 ปี 1
(ต่ อปี )

10 ปี 1
(ต่ อปี )

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2

ASP-THEQ

ตัง้ แต่ ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด
(standard deviation) *
Information Ratio

-5.44%
-0.34%

3.47%
3.07%

-2.96%
-2.23%

0.90%
1.88%

10.19%
3.21%

4.38%
1.68%

-

4.80%
5.01%

13.15%

12.83%

13.89%

13.06%

20.27%

17.35%

-

15.56%

11.52%

9.91%

11.81%

11.49%

19.73%

16.57%

-

14.87%

-1.12

0.29

-0.26

-0.18

0.75

0.33

-

-0.03

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 พฤษภาคม 2557
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ขึ ้นตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน เรื่ อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้รับฝากทรัพย์ สิน หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
68.25%
* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 31 ตุลาคม 2565
323.49%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ *
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ *
นายกฤช โคมิน *
นาย ยุรนันท์ วิภศู ิริ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้ คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน
(AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสีย่ งต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้ บริการ
ด้ วยบริ ษั ทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้ รับการบริ การข้ อมูลจากบุคคล
ผู้ให้ บริ การ ได้ แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็ นต้ น อันเนื่อ งมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์ วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทัง้ ภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ
อุต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ งปั จ จัย พื น้ ฐานของธุ รกิ จ รายบริ ษั ท ที่ ก องทุน ลงทุน ประกอบกับ การได้ รับ เชิ ญ ให้ เข้ า ร่ ว ม
Company Visit และการสัม มนาต่างๆ ทัง้ นี ้ เพื่ อประโยชน์ ในการน ามาใช้ วิเคราะห์ ปั จจัย เพื่ อการตัด สิน ใจลงทุน เพื่ อ
ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการ ดังนี ้
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.
Fixed Income
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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Securities
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
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.
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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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
BAILLIE GIFFORD & CO
BNP PARIBAS AM
NOMURA IRELAND FUNDS PLC
UTI International
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
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Securities
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
HAITONG
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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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ประจาปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีร์ธวัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอี ้ยวสกุล 3/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์ หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตังมณี
้ นิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรี สอ้ าน
นางสาวพิมพ์ศริ ิ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรี โชติ 4/
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์
นางสาวสุวิชญา ปิ ยะพิสทุ ธิ์ 1/
นางกาญดา สินอยู่ 2/

หมายเหตุ :
1/
เริ่ มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
2/
เริ่ มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
3/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่ website บริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้ อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่กี ารลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่ างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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