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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 
 
ชวงเดือนพฤษภาคมเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีลักษณะชันขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากเดิมท่ี 2.75% เหลือ 2.50% เน่ืองจากเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสแรกขยายตัวต่ํากวาท่ีประเมินไวประกอบกับแรงกดดันดานเงินเฟอยังอยูในกรอบเปาหมาย และเพ่ือลด
ความเส่ียงจากการท่ีเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัว นอกจากน้ีนักลงทุนตางประเทศขายสุทธิในตลาด        
ตราสารหน้ีเปนคร้ังแรกในรอบ 21 เดือน โดยขายสุทธิมูลคา 32,855 ลานบาท  
 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโนมท่ีจะเคล่ือนไหวอยูในกรอบแคบ ๆ โดยปจจัยหลักท่ีจะมีผลตอตลาด      
ตราสารหน้ี เปนเร่ืองของความชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดของวงเงินซื้อสินทรัพยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) หรือ QE ซึ่งหาก Fed ปรับลดวงเงินมาตรการ QE จริงอาจสงผลใหเงินทุนตางชาติอาจไหลกลับไปลงทุน
ในสหรัฐฯ 
 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กลาววาอาจจะมีการชะลอมาตรการ QE ในปน้ี และหยดุ
โปรแกรมดังกลาวในกลางป 2557 สงผลใหมีแรงขายท้ังในตลาดหุนและตลาดตราสารหน้ีโดยเฉพาะในตลาด
ประเทศเกิดใหม สงผลใหคาเงินบาทออนคามาท่ีระดับ 31.05 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ คร่ึงแรกของป 2556 
 
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีลักษณะชันขึ้นเมื่อเทียบกับตนป 2556  จากการคาดการณวาอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวจะปรับขึ้นในอนาคต ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะส้ันลดลงจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบาย 
 
นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหน้ีไทย 319.8 พันลานบาทในคร่ึงแรกของป 2556 โดยมีแรงขาย
จํานวนมากในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 นักลงทุนตางชาติมีสถานะการถือครองตราสารหนี้ไทย ณ ส้ิน
มิถุนายน 2556 มูลคา 18.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ คิดเปน 18% ของตราสารหน้ีภาครัฐในตลาด  
 
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในชวงเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเล็กนอยในตราสารระยะส้ัน แต
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในตราสารระยะยาว นักลงทุนตางประเทศกลับมาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยหลังจากขาย
สุทธิตอเน่ืองในชวง 2 เดือนกอนหนา ผลการประชุมกนง. มีมติใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 2.50% 
นอกจากน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดปรับลดประมาณการณอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก 5.1% 
เหลือ 4.2% เน่ืองจากความเส่ียงของเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความเปราะบาง 
 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนสิงหาคมปรับเพ่ิมขึ้นทุกชวงอายุ จากแรงขายของนักลงทุน
ตางชาติทามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรตามาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ (QE) โดยขายสุทธิถึง 43,000 ลานบาท ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2556 
ของไทย ขยายตัวลดลง 2.8% จาก 5.3% ในไตรมาส 1/2556 จึงทําใหมองวาเศรษฐกิจไทยถูกมองวาเขาสูภาวะ
ถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession) กระแสเงินทุนตางชาติไหลออกท้ังตลาดหุนและตลาดตราสารหน้ี
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ไทยมีผลใหคาเงินบาทออนคาลงอยางรวดเร็วท่ีระดับ 32.09 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนระดับต่ําสุดใน
รอบ 3 ป  
 
เดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวปรับตัวลดลง ในชวง -9 ถึง -38 Basis Point 
สาเหตุหน่ึงเน่ืองจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดขนาดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในสหรัฐฯ 
(QE) ท่ียังคงเดิมจนกวาตัวเลขอัตราการวางงานจะต่ํากวารอยละ 6.5 และอัตราเงินเฟอเกินกวารอยละ 2 
นอกจากน้ี ปริมาณของพันธบัตรรัฐบาล (Supply) ท่ีจะมีการประมูลในไตรมาส 4/2556 มีมูลคานอย สงผลให
เกิดแรงซื้อเขามาในตราสารหน้ีระยะยาว โดยนักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหน้ีไทยกวา 95,000 ลาน
บาท  
 
เดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงในทุกชวงอายุ จากแรงซื้อของนักลงทุนท่ีกลับเขามาหลังจาก
ท่ีปญหางบประมาณ และปญหาเพดานหน้ีสาธารณะของสหรัฐฯ เร่ิมคล่ีคลาย นอกจากน้ี ผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ยังมีมติใหคงขนาดมาตรการ QE ไว ปจจัยภายในประเทศ 
คือ การปรับลดตัวเลขคาดการณ GDP ของไทยของ ADB เหลือ 3.8% จากเดิมท่ี 4.9% และยังคาดวาในปหนา
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดเพียง 4.9% จากเดิมคาดไวท่ี 5%  
 
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในชวงเดือนพฤศจิกายนมีลักษณะชันขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
คอนขางผันผวนในเดือนน้ี ทามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเปนไปไดท่ี Fed จะเร่ิมปรับลดขนาดการซื้อ
พันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญของสหรัฐฯเร่ิมสงสัญญาณการฟนตัว สําหรับ
ปจจัยภายในประเทศ ความไมสงบทางการเมืองสงผลใหนักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหน้ีไทย 
1,455,894 ลานบาท นอกจากน้ี กนง. มีมติใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% มาอยูท่ี 2.25% เน่ืองจาก
เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาท่ีคาดไว และมีความเส่ียงสูงขึ้น พรอมกันน้ี กนง. ได ปรับลดจีดีพีของไทยป 
2556 เปน 3% จากเดิมท่ีคาด 3.7% ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบ้ียคร้ังน้ีเหนือความคาดหมายของตลาดสงผลให
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะส้ันปรับลดลง 
  
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเดือนธันวาคมปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในตราสารระยะส้ัน ขณะท่ีปรับตวัลง
ในตราสารระยะยาว สถานการณทางการเมืองทําใหตลาดหุนไทยผันผวน ซึ่งเปนเหตุใหนักลงทุนบางสวนลด
ความเส่ียงโดยการกระจายการลงทุนมาในตราสารหนี้มากขึ้น ผลการประชุม FOMC เมื่อวันท่ี 17-18 ธ.ค. 56 มี
มติใหปรับลดขนาดของมาตรการ QE ลงเดือนละ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนจํานวนท่ีต่ํากวาท่ีนักลงทุน
คาดไว ทําใหไมไดสงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุนในตราสารหนี้มากนัก  
 
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเดือนมกราคมปรับตัวลดลงในตราสารระยะส้ัน ขณะท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นใน
ตราสารระยะยาว ปญหาทางการเมืองสงผลใหนักลงทุนยังคงยายเงินลงทุนเขาตราสารหน้ี กอรปกับการ
คาดการณวา กนง. นาจะลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย จึงสงผลใหอัตราผลตอบแทนระยะส้ันปรับลดลง อยางไรก็ดี 
กนง. ไดมีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีระดับ 2.25% เมื่อวันท่ี 22 ม.ค. 57 ในสวนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
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รัฐบาลระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นเปนผลจากการลดขนาดมาตรการ QE ในสหรัฐฯท่ีลดเพ่ิมเติมอีกเดือนละ 10,000 
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ทําใหมีแรงขายจากนักลงทุนตางชาติออกมาในเดือน ม.ค. 6,029 ลานบาท  
 
เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ ปรับตัวลดลงตลอดท้ังเสน โดยเปนผลมาจากการ
คาดการณวากนง. อาจมีมติใหลดดอกเบ้ียนโยบายในการประชุมวันท่ี 12 มีนาคม 2557 ทําใหมีแรงซื้อจากนัก
ลงทุนสถาบันกลับเขามา นอกจากน้ีแลว การลดลงของ Yield ยังเปนการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับ 
Yield ของพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury) จากกระแสเงินทุนท่ีไหลออกจากกลุมประเทศเกิดใหมท่ีมีพ้ืนฐาน
ดานเศรษฐกิจ บวกกับสถาณการณตึงเครียดทางการเมืองในยูเครน ตุรกี จึงเปนผลใหเงินไหลกลับเขาสินทรัพย
ปลอดภัย (US Treasury) ซึ่งเปนผลใหนักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตราสารหน้ีไทยจํานวน 1,683 ลานบาท ใน
เดือนกุมภาพันธ 
 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงในชวงคร่ึงแรกของเดือน สวนหน่ึงเกิดจากการปรับ
ลดดอกเบ้ียนโยบายลง 0.25% เหลือ 2% ในวันท่ี 12 มี.ค. หลังจากน้ันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับ
เพ่ิมขึ้นในชวงคร่ึงหลังของเดือนเน่ืองจากการสงสัญญาณของนางเยลเลนหลังการประชุม FOMC ในวันท่ี 18-19 
มี.ค. วาอาจมีการปรับขึ้นดอกเบ้ียระยะส้ันเร็วกวาท่ีเคยคาดไว  สงผลใหเม็ดเงินลงทุนตางชาติไหลออกจากตรา
สารหน้ีไทย อยางไรก็ตามหากมองภาพรวมตลอดท้ังเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพ่ิมขึ้นไมมาก
นัก 
 
การลงทนุของกองทุน 
 
 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงนิออม 2 (ASP-MMF2) 
 
สถานการณการลงทุน ณ วันส้ินรอบ กองทุนมีสัดสวนการลงทุนดังน้ี ตราสารหน้ีบริษัทเอกชน รอยละ 56.47 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เงินฝากสถาบันการเงินตางประเทศ รอยละ 42.96 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ เงินฝากและ
ตราสารเทียบเทาเงินสด รอยละ 0.57 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงนิออม 2 
ผลการดําเนินงาน 

รอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
(NAV ณ 28 มีนาคม 2557 = 13.2164 บาท) 

 
 หนวย : รอยละ 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 
กองทุน 3 เดือน 

27/12/2556 
6 เดือน 

27/09/2556 
1 ป 

29/03/2556 
3 ป 

25/03/2554 
Inception 

24/02/2548 
กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 2.67 3.91 2.99 3.17 3.56 
Benchmark (1) 5.48 5.01 2.96 3.53 4.19 
หมายเหตุ :  
1. คาเฉล่ียระหวาง  THAIBMA Government Bond Index (50%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป สําหรับ
วงเงิน 1 ลานบาท เฉล่ียของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย (50%) 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน 
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ 

 
 

 
 

หมายเหตุ :  บริษัทจัดการไดคาํนวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุนโดยใชวิธีการคาํนวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจดัการกองทุน 
(AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
AAA เปนอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเส่ียงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตนในเกณฑสูงสุด ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก 
AA มีความเส่ียงต่ํามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 
A มีความเส่ียงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ

ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 
BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑปานกลาง ความผันผวนท่ี

เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหความสามารถในการชําระหน้ีลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

T1+ เปนอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตนและดอกเบ้ียในเกณฑสูง ซึง่ผู
ออกท่ีไดรับอันดับเครดติในระดับดังกลาวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิด
นัดชําระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

F1+ เปนอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตนและดอกเบ้ียในเกณฑสูง ซึง่ผู
ออกท่ีไดรับอันดับเครดติในระดับดังกลาวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิด
นัดชําระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงนิออม 2  
ตารางรายละเอียดคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปบัญช ีตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
   

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ รอยละ 
  หนวย : (พนับาท) ของมูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ

1. คาธรรมเนียมการจดัการ  1 300.41 0.12 
2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  1 103.36 0.04 
3. คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1 230.75 0.10 
4. คาท่ีปรึกษาการลงทุน -   -   
5. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (IPO) -   -   
6. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (หลัง IPO) -   -   
7. คาสอบบัญช ี 2 50.00 0.02 
8. คาใชจายอ่ืน ๆ 2 22.69 0.01 
รวมคาใชจายท้ังหมด 3 707.21 0.29 

      
หมายเหต ุ   
1. รวมภาษมีูลคาเพ่ิม   
2. คาสอบบัญชี , คาธรรมเนียมธนาคาร , คาไปรษณีย  (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  
3. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนเนือ่งจากการใชบริการ 
 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทุนไดรับการบริการขอมูล
จากบุคคลผูใหบริการ ไดแก คูคาตาง ๆ เปนตน อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว เชน บท
วิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ังภายในและตางประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถงึตลาดตราสาร
หน้ี ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจรายบริษัทท่ีกองทุน
ลงทุน ประกอบกับการไดรับเชิญใหเขารวม Company Visit และ การสัมมนาตาง ๆ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนใน
การนํามาใชวิเคราะหปจจัยเพ่ือการตัดสินใจลงทุนเพ่ือผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปน
หลัก จึงขอเปดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ ดังน้ี 

 
Government Agencies 
 THE GOVERNMENT HOUSING BANK 
 THE GOVERNMENT SAVINGS BANK 
Thai Commercial Banks 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD 
 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD 
 CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD 
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 
 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD 
 KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD 
 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
Retail Banks 
 LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
Foreign Banks Branches 
 BANK OF CHINA LIMITED 
 BNP PARIBAS 
 CITIBANK, N.A. 
 DEUTSCHE BANK AG 

Fixed Income 

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 
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THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND  
Securities 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
Foreign Banks/Brokers 
Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd  
LGT Bank (Singapore) Ltd.  
Bank of America Merrill Lynch 
Equities 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
Morgan Stanley (Hong Kong) 
Goldman Sachs (Singapore) Pte 

FIF 

Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd  
Brokers 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 
SCB Securities Co., Ltd. 
TISCO Securities Co., Ltd. 
Bualuang Securities Public Company Limited. 
Phatra Securities Co., Ltd. 
Kasikorn Securities Co., Ltd. 
KT ZMICO Securities Co., Ltd. 
Trinity Securities Co., Ltd. 
AIRA Securities PCL 
Maybank KimEng Securities (Thailand) PCL.  
OSK Securities (Thailand) PCL 

Equity 

Phillip Securities (Thailand) PCL. 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 
  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 ซึ่งประกอบดวยงบดุล งบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย
สุทธิและงบกระแสเงินสด ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและคําอธิบายอ่ืน 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารของกองทุนฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารของกองทุนฯ 
พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดได 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุนฯ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหารของกองทุนฯ รวมท้ังการประเมินการนําเสนอโดยรวมของงบ
การเงิน 
 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
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- 2 - 

 
ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 
(นางสุวิมล     กฤตยาเกยีรณ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงินออม 2 
งบดุล  

ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2557 
         

        (หนวย : บาท) 
     หมายเหต ุ 2557  2556 
สินทรัพย         
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  (ป 2557 และ 2556 ราคาทุนรวม  252,011,209.36   319,203,212.90 
     251,964,523.81 บาท และ 319,221,080.10 บาท ตามลําดับ)    
เงินฝากธนาคาร     4 569,264.67   567,590.83 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ   2.6 967,821.52   1,033,734.83 
ดอกเบ้ียคางรับ     256,399.34   327,891.17 
รวมสินทรัพย     253,804,694.89   321,132,429.73 

         
หนี้สนิ         
คาใชจายคางจาย     101,018.85   119,665.32 
หน้ีสินอ่ืน      2,709.76   3,798.50 
รวมหนีส้ิน      103,728.61   123,463.82 
รวมสินทรัพยสุทธ ิ       253,700,966.28   321,008,965.91 

สินทรัพยสทุธ ิ :         
หนวยลงทุนจดทะเบียน 300  ลานหนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท    
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน    191,958,513.39   249,717,947.21 
 บัญชีปรับสมดุล    (174,366,325.37)  (158,074,265.51) 
 กําไรสะสม    3 236,108,778.26   229,365,284.21 
รวมสินทรัพยสุทธ ิ     253,700,966.28   321,008,965.91 

หนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลว ณ วันส้ินป (หนวย)  19,195,851.3393   24,971,794.7219 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย     13.2164   12.8548 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงินออม 2 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2557 
        (หนวย : บาท) 

     หมายเหต ุ 2557  2556 
รายไดจากการลงทนุ        
 รายไดดอกเบ้ีย    6,857,384.25   10,548,568.05 
รวมรายไดจากการลงทนุ    6,857,384.25   10,548,568.05 

คาใชจาย         
 คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 6 300,410.16   615,937.47 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   5 103,362.23   154,634.33 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 5, 6 230,753.99   372,992.47 
 คาธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญช ี  5 50,000.00   51,000.00 
 คาใชจายอ่ืน   5 22,686.45   37,645.70 
รวมคาใชจาย     707,212.83   1,232,209.97 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ    6,150,171.42   9,316,358.08 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากการลงทุน      

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากการลงทุน  0.00   11,565.01 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน  882,043.34   1,471,074.26 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากตราสารอนุพันธ  (95,957.91)  457,384.00 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน  64,552.75   (42,468.96) 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (1,225,137.07)  (883,200.00) 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ 967,821.52   1,033,734.83 
 รวมรายการกําไรสุทธทิี่เกิดขึน้และยังไมเกดิขึน้  593,322.63   2,048,089.14 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน   6,743,494.05   11,364,447.22 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2557 

           (หนวย : บาท)  

ประเภทเงินลงทุน/ผูออกตราสาร/ ผูออกหลักทรัพย หมายเลขตราสาร 
อัตราดอกเบ้ีย 

(%) 
วันครบกําหนด มูลคาท่ีตราไว  มูลคายุติธรรม  รอยละของมูลคาเงินลงทุน 

ต๋ัวแลกเงิน          
  บริษัท เอเซียเสริมกจิลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ASK14826A  26 ส.ค. 2557 25,000,000.00  24,702,802.25  9.80 
  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด BSL14826A  26 ส.ค. 2557 30,000,000.00  29,649,197.10  11.77 
  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด BSL14826B  26 ส.ค. 2557 10,000,000.00  9,883,065.70  3.92 
  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  KTC14826A  26 ส.ค. 2557 50,000,000.00  49,412,229.00  19.61 
  บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) SIRI14826A  26 ส.ค. 2557 30,000,000.00  29,628,101.70  11.76 

  รวมต๋ัวแลกเงิน    145,000,000.00  143,275,395.75  56.85 

หลักทรัพยตางประเทศ            

เงินฝากธนาคาร         

  Bank of China Ltd, Macau Branch  3.0000 25 ส.ค. 2557 60,000,000.04  58,795,153.61  23.33 
  จํานวนเงิน 11,270,780.51 CNY         

  PT Bank CIMB Niaga TBK (CIMB Niaga), Indonesia  1.8700 25 ส.ค. 2557 50,019,200.00  49,940,660.00  19.82 
  จํานวนเงิน 1,920,000.00 USD         

  รวมเงินฝากธนาคาร    110,019,200.04  108,735,813.61  43.15 

รวมเงินลงทุน    255,019,200.04  252,011,209.36  100.00 

 
 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2556 

           (หนวย : บาท)  
ประเภทเงินลงทุน/ผูออกตราสาร/ ผูออกหลักทรัพย หมายเลขตราสาร อัตราดอกเบ้ีย (%) วันครบกําหนด มูลคาท่ีตราไว  มูลคายุติธรรม  รอยละของมูลคาเงินลงทุน 

ต๋ัวแลกเงิน          

  บริษัท เอเซียเสริมกจิลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ASK13827A  27 ส.ค. 2556 70,000,000.00  69,029,186.80  21.63 

  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  KTC13827A  27 ส.ค. 2556 30,000,000.00  29,612,385.30  9.28 

  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  KTC13827B  27 ส.ค. 2556 30,000,000.00  29,612,385.30  9.28 

  บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SC13906A  6 ก.ย. 2556 50,000,000.00  49,312,455.50  15.45 

  รวมต๋ัวแลกเงิน    180,000,000.00  177,566,412.90  55.63 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน         

  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย        3.1500  27 ส.ค. 2556 79,000,000.00  79,000,000.00  24.75 

  รวมต๋ัวสัญญาใชเงิน    79,000,000.00  79,000,000.00  24.75 

บัตรเงินฝาก          

  ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)        3.1500  28 ส.ค. 2556 6,400,000.00  6,400,000.00  2.00 

  รวมบัตรเงินฝาก    6,400,000.00  6,400,000.00  2.00 

หลักทรัพยตางประเทศ            

เงินฝากธนาคาร         

  PT Bank CIMB Niaga TBK (CIMB Niaga), Indonesia        1.6150  26 ส.ค. 2556 57,216,000.00  56,236,800.00  17.62 

  จํานวนเงิน 1,920,000.00 USD         

  รวมเงินฝากธนาคาร    57,216,000.00  56,236,800.00  17.62 

รวมเงินลงทุน    322,616,000.00  319,203,212.90  100.00 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวเีงินออม 2 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557  
 

1. ลักษณะของกองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงนิออม 2 
กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 ("กองทุน")  เปนกองทุนรวมตราสารหน้ี ท่ีมีการกระจายการ

ลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุของโครงการ กองทุนได
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
("ก.ล.ต.")  เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2548 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน 3,000 ลานบาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด  ("บริษัทจัดการ") เปนผูจัดการกองทุนและ
นายทะเบียนหนวยลงทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
2. นโยบายการบัญชทีี่สําคัญ 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เร่ือง การ
บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังตอไปน้ี 
2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมพิเศษ ท่ีมีนโยบายในการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน ท่ี
สํานักงานกําหนดสําหรับกองทุนรวมท่ัวไป โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝาก โดย
มุงเนนความมั่นคงของผูออกตราสารเปนหลัก (Rating ไมต่ํากวา BBB) กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
หน้ีตางประเทศ โดยไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิและไมเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ท้ังน้ี
กองทุนอาจทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือปองกันความ
เส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน โดยไมลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับ
ตัวแปร (Structure note) 

2.2 การแบงปนสวนทุน 
กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผล   

2.3 รายไดและคาใชจาย 
รายไดดอกเบ้ีย รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 
กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน รับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงิน

ลงทุน 
สวนเกินหรือสวนต่ํากวามูลคาหนาตั๋วของเงินลงทุนรับรูเปนคาใชจายหรือรายไดดวยวิธี

อัตรา ดอกเบ้ียท่ีแทจริง  ตามระยะเวลาท่ีเหลือของเงินลงทุน 
คาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
 



 19

2.4 การวัดคาเงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน  ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นท่ี
กองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลคาท่ีตราไวซึ่งเปนมูลคายุติธรรมของเงิน
ฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน  ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได
ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับ และประเภทมี
สวนลดแสดงมูลคายุติธรรมโดยใชราคาทุนตัดจําหนายซึ่งคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริง 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความตองการของตลาด  ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขาย
คลองรองรับแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดคาเงินลงทุน  เงินลงทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับแสดง
ตามราคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศแสดงดวยมูลคายุติธรรม คํานวณโดยใชราคาจาก
บริษัทท่ีเสนอซื้อเสนอขายตราสารหรือราคาปดท่ีประกาศจาก Bloomberg 

กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุน ถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม
เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  
2.5 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนไดบันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ี
เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันส้ินงวด โดยใชราคาท่ีประกาศโดย Bloomberg เปนเกณฑ
ในการคํานวณกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

2.6 ตราสารอนุพันธ 
กองทุนมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสินทรัพยที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ โดยการทําอนุพันธทางการเงิน ซึ่งไดแก สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(Forward exchange contracts) 

สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธจะแสดงมูลคายุต ิธรรม คํานวณโดยใชราคาท่ี
ประมาณข้ึนโดยคูสัญญา  กําไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 
สวนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทียบเทากับจํานวนตอหนวย

ของกําไรสะสมท่ียังไมไดแบงสรร ณ วันท่ีเกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล" 
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2.8 ประมาณการทางบัญชี 
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝายบริหารตองใชการ

ประมาณการและตั้งขอสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงไวในงบ
การเงินและการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไป
จากจํานวนเงินท่ีประมาณไว อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป 

3. กําไรสะสม 
  (หนวย : บาท) 
 2557 2556 
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 225,339,792.10 216,023,434.02
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม (3,036,110.57) (3,047,675.58)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนสะสม 1,471,074.26 0.00 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม 457,384.00 0.00 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม 3,147,993.19 3,190,462.15 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนสะสม 36,104,800.40 36,988,000.40
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธสะสม (34,119,649.17) (35,153,384.00)

กําไรสะสมตนป 229,365,284.21 218,000,836.99 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป 6,743,494.05 11,364,447.22 

กําไรสะสมส้ินป 236,108,778.26 229,365,284.21 

4. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยกับธนาคาร ดังน้ี  

ธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย (%) เงินตน (บาท) 
 2557 2556 2557 2556 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 0.37 0.62 569,264.67 567,590.83 

5. คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย
ลงทุน มีรายละเอียด ดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 0.80 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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คาธรรมเนียมขางตนจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียม
ขางตนทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิในแตละวันคํานวณเปนฐานใน
การคํานวณคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี และ คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาจัดทําหนังสือ
รับรองสิทธิ คาจัดทํารายงาน คาจัดพิมพวารสาร และคาไปรษณียากร ตัดจายจากกองทุนตามจํานวนท่ี
จายจริง 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป  กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู
ถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ  และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอ่ืนท่ี
บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน  รายการท่ีสําคัญดังกลาว สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 
2556ดังตอไปน้ี  
   (หนวย : บาท) 
 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
     แอสเซท พลัส จํากัด 

  
 

คาธรรมเนียมการจัดการ 300,410.16 615,937.47 ตามเกณฑที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 230,753.99 372,992.47 ตามเกณฑที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)     
ในฐานะผูคาหลักทรัพย    

ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ 221,597,579.92 295,377,026.28 
ตามอัตราท่ีเสนอซ้ือโดยบริษัทคาหลักทรัพย/ 
ราคาตลาด 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกีย่วของกนั

ดังน้ี 
  (หนวย : บาท) 
 2557 2556 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 20,707.93 28,521.22 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนคางจาย 20,707.93 29,103.30 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

ในระหวางป 2557 และ 2556 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปโดยไมรวมเงินฝากธนาคาร

และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน เปนจํานวน 561.00 ลานบาท และ 1,162.77 ลานบาท ตามลําดับ คิด

เปนอัตรารอยละ 233.21 และ 322.37 ตามลําดับ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 
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8. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนเนนการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(Credit Rating) อยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) โดยบริษัทจัดการจะเปนผูกําหนดกล

ยุทธการลงทุนท่ีเหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบ้ีย สภาพคลองของตรา

สาร โดยลักษณะของการลงทุนน้ีมีปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุน และนโยบายใน

การบริหารความเส่ียง ดังน้ี 

8.1 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินสวนใหญจัดอยู

ในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีแสดง

มูลคายุติธรรม โดยถือราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการชําระหนี้  

ความเส่ียงท่ีผูออกตราสารไมสามารถชําระดอกเบ้ียจายหรือเงินตนตามเงื่อนไขของตราสาร

หน้ี กองทุนไดลดความเส่ียงโดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีผูออกมีความมั่นคง มีสถานะทาง

การเงินท่ีดี และ/หรือบริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับท่ีลงทุนได 

8.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสารหนี้  

ความเส่ียงน้ีเกิดขึ้นจากการที่กองทุนไมสามารถขายตราสารหน้ีไดในราคาท่ีเหมาะสม หรือ

ในระดับราคาตลาดเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงน้ีกองทุนจะเนนการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือ

ใกลเคียงกับรอบระยะเวลาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน และถือครองจนครบอายุจึงทําใหกองทุนมี

ความเส่ียงดานน้ีนอย 

8.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

การคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปสงผลตอราคาตราสาร เพ่ือเปนการ

ลดความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียดังกลาว กองทุนไดลงทุนในเงินลงทุนท่ีมีอายุ

อยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองตอการคาดการณแนวโนมของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

8.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัว

ขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน การเมือง เศรษฐกิจ ความ

ผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบ้ีย เปนตน กองทุนไดลดความเส่ียงโดยมุงเนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

มีอายุคงเหลือใกลเคียงกับรอบระยะเวลาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน และถือครองจนครบอาย ุจงึ

ทําใหกองทุนมีความเส่ียงดานน้ีต่ํามาก 
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8.6 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือ

มูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนนําเงินลงทุนท่ีเปนเงินบาทไปลงทุนในตราสารหน้ีในตางประเทศในสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินหยวนจีน จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินท้ังสองสกุลได กองทุนไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงดาน

อัตราแลกเปล่ียนแบบเต็มจํานวน (Fully Hedge) หรือใกลเคียงกับมูลคาการลงทุนท่ีเปนสกุลเงิน

ตางประเทศซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดเกือบท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 กองทุนมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ดังตอไปน้ี 
    (หนวย : บาท) 

ประเภทของรายการ
ของสัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

จํานวนเงินตาม 
สัญญาแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ตามสัญญา 

บาท ตอ 1 เหรียญ
สหรัฐฯ อายุของสัญญา 

มูลคาของสัญญา 
ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 
สัญญา Forward      
รายการขาย 11,439,842.21 หยวนจีน 5.3408 25 ก.พ. 2557 – 25 ส.ค. 

2557 
61,097,909.28 

รายการขาย 1,554,201.76 เหรียญ
สหรัฐฯ 

32.7390 25 ก.พ. 2557 – 25 ส.ค. 
2557 

50,883,011.42 

     111,980,920.70 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 กองทุนมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ดังตอไปน้ี 
    (หนวย : บาท) 

ประเภทของรายการ
ของสัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

จํานวนเงินตาม 
สัญญาแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ตามสัญญา 

บาท ตอ 1 หยวนจีน อายุของสัญญา 

มูลคาของสัญญา 
ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 
สัญญา Forward      
รายการขาย 1,935,206.66 เหรียญ

สหรัฐฯ 
30.0840 27 ก.พ. 2556 – 26 ส.ค. 

2556 
58,218,757.16 

9. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยผูมีอํานาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 

2557 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
ประจําป พ.ศ. 2557 

  
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกีย่วของ 

1 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
2 นายนภดล  รมยะรูป 
3 นางภรณี  ทองเย็น 
4 นายพิทเยนท อัศวนิก 
5 นายรัชต โสดสถิตย 
6 นางสาวณัยนาธ ไพโรจนบุตร 2/ 
7 นางสาวฤด ี ปติอารยกุล 
8 นายสุพงศวร เมีย้นโภคา 
9 นางสาวนรี พฤกษยาภัย  

10 นายสุชัย สุตภาคย 
11 นายไมตรี โสตางกูร 7/ 
12 นางสาววชัรา  สถิตพรอํานวย 
13 นายสุนทร ทองทิพย 
14 นายสุทิน แซโงว 
15 นายกรัณย อินทรชยั 8/ 
16 นายพงศพันธ  อภิญญากุล 
17 นายวีระศักดิ์ ศุภคติธรรม 
18 นางมนตมนัส  แสงทองสถิตย  
19 นางสาวนิจจพร ตันตสูต ิ
20 นายไกรสร  โอภาสวงการ 
21 นางอมรา  เจียสกุล 
22 นางสาวจารุลักษณ  เรืองสุวรรณ 
23 นางธนพร ตั้งมณีนิมติร 
24 นายธนธัช  โตสกุลวงศ  
25 นางกุสุมาลย ศรีสอาน  
26 นายภูริภัทร เขียวบริบูรณ  
27 นางสาวรัตตยิา  อุระวัฒนพันธุ 6/ 
28 นางสาวภัทรา  ฉายรัศมวีงศ  
29 นางกษมา ชีวเรืองโรจน 4/ 
30 นายสาโรจน   ล้ิมทองสิทธิกุล 
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31 นายสุทธิรักษ  โหตกษาปนกุล 5/ 
32 นายยศกร ฟอลเล็ต 1/ 
33 นางสาวเบญจรัตน สมบัติณัฐอภิชิต 3/ 

    
  
 หมายเหตุ : 
                      1/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 
                      2/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 
                      3/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
                      4/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 
                      5/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 
                      6/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 
                      7/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
                      8/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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รายช่ือผูจัดการกองทุนรวม 
 

 ช่ือกองทุน ผูจัดการกองทุน 
1 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
2 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนีป้นผล (ASP- DI) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
3 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสถาบันปนผล (ASP-IDF) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
4 กองทุนเปดแอสเซทพลัสกําไรปนผล (ASP-GDF) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
5 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
6 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนผสมตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 

7 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
8 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาว  (ASP-LTF) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
9 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
10 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
11 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
12 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน (ASP-GAF) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
13 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพันธบัตรปนผล (ASP-GBF) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
14 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนีป้นผล 2 (ASP-DI2) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
15 กองทุนเปดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
16 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาวทวีกําไร (ASP-GLTF) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 

17 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทรัพยม่ันคง 6M1 (SIF-6M1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
18 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอช่ันส (ASP-ASIAN) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
19 กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
20 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพรีเม่ียมปนผล (ASP-PDI) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
21 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-OIL) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 

22 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-GOLD) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
23 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 (ASP-S&P 500) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
24 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 

25 กองทุนเปดแอสเซทพลัส SET50 ฟวสเจอรส (ASP-SET50FUTURES) นายกรัณย อินทรชัย/นายสุชัย สุตภาคย 
26 กองทุนเปดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 1 (ASP-ACFIXED1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

27 กองทุนเปดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

28 กองทุนเปดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 8 (ASP-ACFIXED8) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

29 กองทุนเปดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 9 (ASP-ACFIXED9) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

30 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 1 (ASP-TFIXED1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

31 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 2 (ASP-TFIXED2) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

32 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 3 (ASP-TFIXED3) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

33 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 4 (ASP-TFIXED4) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

34 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 5 (ASP-TFIXED5) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

35 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 7 (ASP-TFIXED7) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

36 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 8 (ASP-TFIXED8) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

37 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 9 (ASP-TFIXED9) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
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 ช่ือกองทุน ผูจัดการกองทุน 
38 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 (ASP-PRIME4) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 

39 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 5 (ASP-PRIME5) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
40 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 6 (ASP-PRIME6) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
41 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

42 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

43 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทริกเกอร 4/4 (ASP- TRIGGER4/4) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
44 กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
45 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 7 (ASP-STARS7) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
46 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 (ASP-STARS9) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
47 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 8 (ASP-STARS8) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
48 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 10 (ASP-STARS10) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา/นายสุทิน แซโงว 
49 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนไทย (ASP-THEQ) นายสุชัย สุตภาคย/นายไมตรี โสตางกูร 
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รายช่ือผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 ช่ือกองทุน ผูจัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

1 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ี (ASP) 

2 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีปนผล (ASP- DI) 

3 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสถาบันปนผล (ASP- IDF) 

4 กองทุนเปดแอสเซทพลัสกาํไรปนผล  (ASP-GDF) 
5 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) 
6 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) 

7 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ี 2 (ASP2) 
8 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน (ASP-GAF) 
9 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีปนผล 2 (ASP-DI2) 
10 กองทุนเปดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) 

11 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาวทวีกาํไร (ASP-GLTF) 
12 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอช่ันส (ASP-ASIAN) 
13 กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) 
14 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปนผล (ASP-PDI) 

15 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-OIL) 
16 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-GOLD) 
17 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 (ASP-S&P 500) 
18 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) 

19 กองทุนเปดแอสเซทพลัส SET50 ฟวสเจอรส (ASP-SET50FUTURES) 
20 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 1 (ASP-TFIXED1) 
21 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 2 (ASP-TFIXED2) 
22 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 3 (ASP-TFIXED3) 

23 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 4 (ASP-TFIXED4) 
24 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 5 (ASP-TFIXED5) 
25 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 7 (ASP-TFIXED7) 
26 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 8 (ASP-TFIXED8) 
27 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหน้ีทวีทรัพย 9 (ASP-TFIXED9) 

28 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 (ASP-PRIME4) 
29 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 5 (ASP-PRIME5) 
30 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 6 (ASP-PRIME6) 
31 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 1 (ASP-AIF1) 

32 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหน้ี 2 (ASP-AIF2) 
33 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทริกเกอร 4/4 (ASP- TRIGGER4/4) 
34 กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 
35 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 7 (ASP-STARS7) 

36 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 (ASP-STARS9) 
37 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 8 (ASP-STARS8) 
38 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 10 (ASP-STARS10) 
39 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนไทย (ASP-THEQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฤดี ปติอารายกุล/นายสุพงศวร เมีย้นโภคา/ 
นายสุชัย สุตภาคย/นายสุทิน แซโงว/นายสุนทร ทองทิพย/ นายไมตรี โส

ตางกูร/นายกรณัย อินทรชัย 

 


