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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 
 
สภาวะการลงทุนในตลาดโลกทั่วทุกภูมิภาคโดยรวมปรับตัวข้ึนในชวงรอยตอส้ินป 2555 ถึงตนป 2556 ดวยเหตุท่ี
สหรัฐฯ สามารถหลีกเล่ียงการเผชิญปญหาหนาผาทางการเงิน (Fiscal Cliff) ออกไปไดอีกระยะหน่ึง ดัชนีหุนใน
ตลาดโลกโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจนกระท่ังขามปจึงมีการปรับตัวลดลงเน่ืองจากมีแรงเทขายทํากําไร โดยนักลงทุน
ตระหนักวาประเด็นปญหาทางการเงินสหรัฐฯ ยังไมชัดเจน ตลาดคาด Fed จะไมสามารถใชกลยุทธคงอัตรา
ดอกเบ้ียต่ําตอไปไดอีก ทําใหตลาดพันธบัตรท่ัวโลกเร่ิมผันผวนมากขึ้น แมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมมีสัญญาณ
ปรับตัวในทิศทางดีแตยังไมมากนัก ดานเศรษฐกิจสหภาพยุโรปสงสัญญาณดีขึ้นอยางตอเน่ือง สําหรับเอเชียยังคง
ไดรับผลเชิงบวกจากกระแสเงินไหลเขาเน่ืองจากปจจัยเส่ียงในสหรัฐฯ ดังกลาว สภาวะเศรษฐกจิจนียงัแสดงความมี
เสถียรภาพมากข้ึนและกระตุนเม็ดเงินนักลงทุนตางชาติใหเขามาในภูมิภาค และไดรับอานิสงสจากคาเงนิเยนท่ีออน
ลงจากทิศทางนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุนหลังเลือกตั้งรัฐบาลใหม ญ่ีปุนไดรับปจจัยบวกจากการที่ 
BOJ มีนโยบายเขาซื้อสินทรัพยปลายเปด และการตั้งเปาหมายอัตราเงินเฟอท่ี 2% ท้ังน้ีทําใหนักลงทุนตางชาติหัน
มาใหความสนใจตลาดหุนญ่ีปุนและใหนํ้าหนักมากขึ้นหลังจากท่ีคาเงินญ่ีปุนไดถูกเทขายอยางหนักมาในชวงกอน
หนา อยางไรก็ดีคาเงินท่ีแข็งขึ้นตอเน่ืองในสกุลเอเชียคอนขางสรางความกังวลตอนักลงทุนในดานเงินเฟอของ
ภูมิภาคและนาจะเปนปจจัยใหมีการขายทํากําไร  ความเคล่ือนไหวของแผน QE เปนปจจัยหลักของตลาด ดาน
ยุโรปมีปจจัยความเคล่ือนไหวของการประชุมสหภาพแตไมมีความคาดหวังในขอสรุปใหม ๆ มากนัก ในไตรมาส 2  
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปนปจจัยสําคัญตอความเคล่ือนไหวของตลาดทุนท่ัวโลก โดยนโยบายของภาครัฐฯ ใน
เอเชียเปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอตลาดหุนในเอเชีย ตลาดเกิดความไมแนใจในนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจีนหลังรัฐบาล
ออกมาเขมงวดตอกลุมอสังหาริมทรัพย ทิศทางตลาดสวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกันสําหรับตลาดเอเชีย  ดาน
ตลาดหุนญ่ีปุนรอนแรงตอเน่ือง โดยรวมนโยบายรัฐฯ ท่ัวโลกสงเสริมการเติบโตชัดเจนทําใหบรรยากาศการลงทุน
ยืนความแข็งแกรง อยางไรก็ดีเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะ PMI สงสัญญาณชะลอการเติบโตของจีน และ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีออกมาคอนไปในเชิงลบในชวงน้ัน ทําใหสถานะการณการลงทุนเกิดความผันผวนรวมถึง
กดดันตลาดเอเชียซึ่งปรับตัวลดลงตามกัน ในท่ีสุดเกิดการขายทํากําไรในตลาดหุนท่ัวโลก นอกจาน้ันตลาดยังมกีาร
คาดวา Fed อาจหยุดมาตรการ QE ในไตรมาส 3 หากเชื่อวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกรงข้ึนโดยหลังจากการ
ประชุม Fed ในเดือนมิถุนายน มีความชัดเจนข้ึนวา QE จะเร่ิมลดจํานวนเงินลงภายในป 2013 และคาดวาจะ
ส้ินสุดลงในชวงกลางป 2014 และสงสัญญาณวา Fed เร่ิมเห็น Downside Risk ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงกวาท่ี
ผานมา สัญญาณดังกลาวทําใหคาเงิน USD แข็งคาข้ึนเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักท่ัวโลก อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรปรับเพ่ิมขึ้นแรงท่ัวโลก ยกเวนญ่ีปุนท่ีปรับขึ้นเพียงเล็กนอยเน่ืองจากคงเหลือเปนรัฐบาลเดียวท่ียังคง
นโยบายอัดฉีดเงินซื้อสินทรัพย ดานสินคาโภคภัณฑ ราคาปรับลดลงในทุกประเภท การปรับฐานราคา หรือ 
Correction รอบน้ีแตกตางจากอดีตดวยการเกิดแรงเทขายในทุก ๆ ประเภทของทรัพยสินลงทุน อยางไรก็ดี ณ ส้ิน
ไตรมาส 2 ป 2556 ตลาดหุนมีแนวโนมฟนตัวเมื่ออัตราดอกเบ้ียพันธบัตรสหรัฐฯ เร่ิมเสถียร คาเงิน USD เปนปจจัย
ตอการเกิดการเก็งกําไรในคาเงินเยน และมีแนวโนมทําใหตลาดหุนญ่ีปุนเปนตลาดหุนท่ีฟนตัวไดกอนประเทศอ่ืนๆ 
ในระยะส้ัน  นอกจากน้ันตลาดมองหุนสหรัฐฯ เปนตลาดท่ีนาสนใจจากการเร่ิมฟนตัวของเศรษฐกิจ 
 
หลังจากการประชุม Fed ในเดือนมิถุนายน มีความชัดเจนข้ึนวา QE จะเร่ิมลดจํานวนเงินลงภายในป 2013 และ
คาดวาจะส้ินสุดลงในชวงกลางป 2014 ท้ังน้ี Fed ปรับการคาดการณอัตราการวางงานท่ีระดับ 7.25% ณ ส้ินป 



 4

2013 6.65% ณ ส้ินป 2014 และ 6.0% ณ ส้ินป 2015 อยางไรก็ดีในชวงเวลาตอมาในที่สุดขาวการชะลอ QE ของ 
Fed กลับเปนไปในทางท่ีดีขึ้นเน่ืองจากมีการสงสัญญาณจากการประชุมในเดือน กรกฏาคม ท่ีแสดงความเห็นวา 
นโยบายการเงินท่ีผอนคลายอยางมากยังเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะขางหนาและมมีตยิงัคงใช
นโยบายอัตราดอกเบ้ียต่ําและคงมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE 3 เพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ตอไป ในขณะท่ีเคร่ืองชี้กิจกรรมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ในขณะเดียวกันรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจในจีนและยุโรปออกมาดีเชนกัน เม็ดเงินลงทุนในชวงหลังกลางป 2556 โดยรวมไหลเขาสูตลาดทุนญ่ีปุน
และยุโรป ในขณะท่ีมีเงินไหลออกมากในกลุมประเทศเกิดใหม การไหลออกของเงินทุนจากเอเชียทําใหคาเงินใน
ภูมิภาคออนคาลงอยางมาก ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556 ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นในลักษณะ Side way up 
มีประเด็นเพดานหน้ีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดหวังเชิงบวกเน่ืองจาก Democrat และ Republican มีทาทีผอนปรนรวม
เจรจา ในขณะท่ีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจระบุยังไมฟนตัว และในท่ีสุดผูนําสหรัฐฯ ผานแผนโหวตงบประมาณ โดย
จะมีการยืดเพดานหน้ีออกไปชั่วคราวจนถึง 7 กุมภาพันธ 2557 และใหเงินชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐฯ จนถงึ 15 
มค 2557 และกําหนดการประชุมรวมรอบใหมในวันท่ี 13 ธค 2556 อยางไรก็ดี สหรรัฐฯ ไดถูกปรับลดอันดับความ
นาเชื่อถือจาก Fitch เน่ืองจากกังวลวาการเจรจาไมสามารถตกลงกันได สงผลใหตลาดผันผวน ตลาดคาดวา QE 
Tapering จะเล่ือนออกไปอีกหลังจาก Fed ชี้วาธนาคารกลางยังไมควรลดปริมาณการซื้อพันธบัตร ชวงทายปจาก
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจท่ีบงชี้การฟนตัวตอเน่ืองของสหรัฐฯ ทําใหตลาดเฝาระวังการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลด
ปริมาณซื้อพันธบัตรลงในการประชุมคร้ัง สุดทายของป ทําใหตลาดโลกโดยรวมผันผวนอีกคร้ัง ทายสุด Fed มีการ
ประกาศลด QE ลงจาก 85,000 เหลือ 75,000 ลานเหรียญสหรัฐ  ดานผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไมได
ปรับตัวขึ้นมากนักเน่ืองจากตลาดไดมีการปรับตัวขึ้นไปรอไวแลว แตมีเงินไหลออกจากตลาดหุน 
 
การลงทนุของกองทุน 
 
 กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) 
 
สําหรับกองทุน ASP-BRIC มีนโยบายเนนลงทุนใน Templeton BRIC Fund ท่ีบริหารจัดการดวยกลยุทธการลงทุน
แบบวิเคราะหพ้ืนฐานของหลักทรัพยรายตัว เนนลงทุนในตราสารทุนในกลุมประเทศเกิดใหมไดแกประเทสบราซิล 
รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRIC) ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลักไดแก MSCI BRIC Index  
ลักษณะการลงทุนในกลุมประเทศเกิดใหมน้ีไมเหมาะสมกับการลงทุนระยะส้ันเน่ืองจากการเติบโตของบริษัทฯ หรือ
ผูประกอบการในกลุมน้ีนาจะมีความผันผวนไดงายตอสภาวะเศรษฐกิจโลก สําหรับป 2556 ท่ีผานมาตลาดเกดิใหม
ยังมีความผันผวน นอกจากน้ันราคาสินคาโภคภัณฑไดแกราคานํ้ามันและแรธาตุตาง ๆ ยังเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความผันผวนของราคาหลักทรัพยท่ีกองทุนถือลงทุน ทางคณะผูจัดการกองทุนหลักยังเชื่อวาการลงทุนในกลุม
ประเทศเกิดใหมน้ีนาจะยังมีโอกาสสรางผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปอาจ
กอใหเกิดโอกาสตอกลุมบริษัทในประเทศเกิดใหมสําหรับการเขาลงทุนได ท้ังน้ีบลจ.ไดเฝาติดตามผลประกอบการ
และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักสม่ําเสมอ และยังคงเนนนโยบายจํากัดความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 
ผลการดําเนินงาน 

รอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
(NAV ณ 27 ธันวาคม 2556 = 6.2492 บาท) 

 
    หนวย : รอยละ 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 
กองทุน 3 เดือน 

27/09/2556
6 เดือน 

28/06/2556 
1 ป 

28/12/2555
3 ป 

30/12/2553 
Inception 

13/12/2550 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค  3.62 14.00 -4.24 -23.88 -37.51 
Benchmark (1) 0.14 7.70 -4.58 -15.67 -27.66 

หมายเหตุ :    
(1) สัดสวนระหวาง MSCI BRIC Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ (80%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 
ป สําหรับวงเงิน 1 ลานบาทเฉล่ียของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย (20%) 

 
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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 8
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค  
ตารางรายละเอียดคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปบัญช ีตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ รอยละ 
  หนวย : (พนับาท) ของมูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ

1. คาธรรมเนียมการจดัการ  1 1,064.03 1.07 
2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  1 42.56 0.04 
3. คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1 106.40 0.11 
4. คาท่ีปรึกษาการลงทุน -   -   
5. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (IPO) -   -   
6. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (หลัง IPO) -   -   
7. คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ 1 58.10 0.06 
8. คาสอบบัญช ี 2 50.80 0.05 
9. คาใชจายอ่ืน ๆ 2 18.60 0.02 
รวมคาใชจายท้ังหมด 3 1,340.49 1.35 

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

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทุนไดรับการบริการขอมูลจาก
บุคคลผูใหบริการ ไดแก คูคาตาง ๆ เปนตน อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว เชน บทวิเคราะห
วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ังภายในและตางประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหน้ี ภาวะ
สังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจรายบริษัทท่ีกองทุนลงทุน 
ประกอบกับการไดรับเชิญใหเขารวม Company Visit และ การสัมมนาตาง ๆ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการ
นํามาใชวิเคราะหปจจัยเพ่ือการตัดสินใจลงทุนเพ่ือผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก จึง
ขอเปดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ 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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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
       บาท 

     หมายเหต ุ  2556  2555 
สินทรัพย        
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 115,289,762.38 บาท      
  ในป 2556 และ 137,742,610.58 บาท ในป 2555) 3, 8, 10  96,144,250.38   121,159,085.68 
 เงินฝากธนาคาร  6, 10  1,699,838.22   1,364,496.04 
 ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย    256.45   212.60 
 ลูกหน้ีตามสัญญาอนุพันธ  3, 9, 10  -    151,490.99 
  รวมสินทรัพย    97,844,345.05   122,675,285.31 
หน้ีสิน        
 เจาหน้ีตามสัญญาอนุพันธ  3, 9, 10  3,496,099.95   15,455.47 
 คาใชจายคางจาย  7  155,206.75   178,240.44 
 หน้ีสินอ่ืน    2,699.02   3,514.80 
  รวมหน้ีสิน    3,654,005.72   197,210.71 
สินทรัพยสุทธิ    94,190,339.33   122,478,074.60 

สินทรัพยสุทธิ       
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน    150,745,161.54   186,633,464.95 
 กําไร(ขาดทุน)สะสม       
  บัญชีปรับสมดุล    79,592,099.97   66,378,224.46 
  ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 4  (136,146,922.18)  (130,533,614.81) 
  สินทรัพยสุทธิ    94,190,339.33   122,478,074.60 

          
สินทรัพยสุทธิตอหนวย    6.2483   6.5624 
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)   15,074,516.1518   18,663,346.4946 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
          
       บาท 
     หมายเหต ุ  2556  2555 
รายไดจากการลงทุน   3     
 รายไดดอกเบ้ีย    12,762.81   20,561.32 
  รวมรายได    12,762.81   20,561.32 
คาใชจาย   3     
 คาธรรมเนียมการจดัการ   5, 7  1,064,031.81   1,403,043.13 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  42,561.25   56,121.64 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 7  106,403.22   140,304.39 
 คาธรรมเนียมวิชาชีพ    50,800.00   50,800.00 
 คาใชจายรอการตัดบัญชีตดัจาย                               -    119,699.47 
 คาใชจายอ่ืน    76,695.43   86,799.89 
  รวมคาใชจาย    1,340,491.71   1,856,768.52 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ    (1,327,728.90)  (1,836,207.20) 

          
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน  3     
 รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน     (5,879,262.17)   (7,017,683.99) 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน     (2,561,987.10)  16,220,305.67 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ    (275,063.57)  4,683,927.18 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10   (3,632,135.47)  2,227,941.82 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  8,062,869.84    (5,306,492.77) 
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  (4,285,578.47)  10,807,997.91 

          
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (5,613,307.37)  8,971,790.71 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

         

        รอยละของ 

   ช่ือหลักทรัพย  จํานวนหนวย    มูลคายุติธรรม    มูลคาเงินลงทุน  

       (บาท)    

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ      

 กองทุนรวม      

  Templeton BRIC Fund * 198,065.6600  96,144,250.38   100.00 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ   96,144,250.38   100.00 

         

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 115,289,762.38 บาท)   96,144,250.38   100.00 

         
* Templeton BRIC Fund มีนโยบายการลงทุนในหุนประเทศบราซลิ รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซ่ึงหมายรวมถึงไตหวันและฮองกง) และประเทศที่มีรายไดหรือกําไร
อยางมีนัยสําคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศเหลานี ้

 
 
 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
         
        รอยละของ 
   ช่ือหลักทรัพย  จํานวนหนวย    มูลคายุติธรรม    มูลคาเงินลงทุน  
       (บาท)    
เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ      
 กองทุนรวม      
  Templeton BRIC Fund * 252,755.6660  121,159,085.68   100.00 
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ   121,159,085.68   100.00 

         

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 137,742,610.58 บาท)   121,159,085.68   100.00 

         
* Templeton BRIC Fund มีนโยบายการลงทุนในหุนประเทศบราซลิ รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซ่ึงหมายรวมถึงไตหวันและฮองกง)   
และประเทศที่มีรายไดหรือกําไรอยางมีนัยสําคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศเหลานี ้  
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (“กองทุน”) จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 มีมูลคาเงินทุนจดทะเบียน 1,700 ลานบาท 
(แบงเปน 170 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุน เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุของโครงการ กองทุนเปน
กองทุนรวมพิเศษท่ีลงทุนในตางประเทศ  ซึ่งเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC 
Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย Templeton Asset Management Ltd. (Singapore) เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุน
ดังกลาวเปนกองทุนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป (Retail fund) ท่ีจดทะเบียนท่ีประเทศลักซเซมเบิรก  เปนกองทุน
เปดสกุลดอลลารสหรัฐ  เงินลงทุนสวนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะส้ันหรือตราสารท่ี
เทียบเทาเงินสดระยะส้ัน ซึ่งสถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนไดลงทุนเปนผูออก เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการลงทุนในตางประเทศ และจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสินทรัพยสภาพคลอง เงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย หรือหลักทรัพยอ่ืนในประเทศ ตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายใน
การดําเนินงานของกองทุนรอการลงทุน หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน 

กองทุนรวมสามารถทําสัญญาในการซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงตามท่ี ก.ล.ต. กําหนด โดยจะ
ไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured note)  

กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ไมเหมาะสมอีก
ตอไป เชน มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําเงิน
ลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน โดย
กองทุนจะดํารงอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบบัญชี
ไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยแลว ในกรณีท่ี
สถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง 
หรือในกรณีท่ีไมสามารถสรรหากองทุนรวมตางประเทศท่ีเหมาะสมได 

โครงการมีนโยบายจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจายเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 90 ของกําไรสะสม หรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพ่ิมขึ้น
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ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการจายเงินปนผลดังกลาว
จะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําข้ึนตาม
หลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนิน
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติท่ี
ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ

อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด

คาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่25 ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถือหุน 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอน

สินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 
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ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล 
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การ

บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลงึกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสญัญาเชาหรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ
รุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่27 การประเมินเนื้ อหาสัญญาเชาที่ ทําขึ้นตามรูปแบบ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2559 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4  สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับ
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคญั 

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

 การวดัคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุน
ของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขาย
คร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการ
ซื้อขายท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีซึ่งมีอายุครบ
กําหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตรา
สารหน้ีน้ันไมแตกตางจากราคาทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบ
กําไรขาดทุน  ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง   

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัด
จําหนายน้ีแสดงเปนรายการปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและ
หน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ตราสารอนุพันธ 

กองทุนใชตราสารอนุพันธ เชน สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย หรือตราสารอนุพันธอ่ืนๆ เพ่ือปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียน สัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิดรายการ แปลงคาเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับ
สัญญาอนุพันธคงคาง ณ วันส้ินงวดจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุ
คงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือเจาหน้ีตามสัญญาอนุพันธในงบดุล 

คาใชจายรอการตัดบัญช ี

คาใชจายรอการตัดบัญชีไดแก คาใชจายในการออกสวนไดเสียคร้ังแรก ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลา 5 ป 

การใชประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและต้ัง
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก 

จํานวนท่ีประมาณไว 
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4. ขาดทุนสะสมตนป 
 บาท 

 2556  2555 

  ขาดทุนจากการลงทุนสุทธสิะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)  (13,803,999.10)       (11,967,791.90)

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)      (68,099,490.09)       (61,081,806.10)

ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทนุสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)      (16,583,524.90)       (32,803,830.57)

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)        24,127,967.64         19,444,040.46 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธทิี่ยังไมเกิดขึ้นจากจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)             136,035.52  
 

      (2,091,906.30)

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม 

(เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 2550)      (56,310,603.88) 
 

     (51,004,111.11)

ขาดทุนสะสมตนป (130,533,614.81)  (139,505,405.52)

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 2.00 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.15 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.10 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน                          

คาใชจายดังกลาวขางตนจะถูกคํานวณเปนรายวัน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 
 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,699,662.72    1,364,332.58  0.50   0.62  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) – USD               175.50   163.46  0.10  0.10 
          รวม     1,699,838.22  1,364,496.04     
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนั 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/
หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   
 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด     
     คาธรรมเนียมการจัดการ 1,064,031.81  1,403,043.13  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 
     คาธรรมเนียมนายทะเบียน         106,403.22   140,304.39  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังน้ี 
 บาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 2556  2555 
     คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 88,705.31   108,932.93 
     คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 8,870.55   10,893.28 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงนิลงทนุ 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝากประจํา
และตั๋วสัญญา    ใชเงินเปนจํานวนเงิน 33.75 ลานบาท (ป 2555: จํานวนเงิน 52.62 ลานบาท) โดยคิด
เปนอัตรารอยละ 33.95 (ป 2555: รอยละ 40.20) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

9. ตราสารอนุพันธ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยกองทุนตองสงมอบเงินจํานวน 
2.79 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ือแลกเปนเงินจํานวน 88.24 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยกองทุนตองสงมอบเงินจํานวน 
3.73 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ือแลกเปนเงินจํานวน 114.51 ลานบาท  

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเกง็
กําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญ
เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 
ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไม
แตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียใน
ทองตลาดมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมี
อายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น
เทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี  อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนในตางประเทศ ราคา
หลักทรัพยของหนวยลงทุนท่ีกองทุนลงทุนไว จึงอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศดังน้ัน ความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผลตอการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย
ดังกลาวมาเปนเงินบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 สกุลเงิน – ดอลลารสหรัฐฯ 

      รายการ 2556  2555 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 2,925,429.80    3,958,153.73   

เงินฝากธนาคาร 5.34  5.34 

กองทุนไดทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือคุมครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ของทรัพยสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอย
เพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 
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การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การ
วิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
ประจําป พ.ศ. 2556 

  
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกีย่วของ 

1 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) * 
2 นายนภดล  รมยะรูป 
3 นายเจษฎา  โลหอุนจิตร 1/ 
4 นายโฆษะ  อารียา 10/ 
5 นายอโศก  วงศชะอุม 11/ 
6 นางภรณี  ทองเย็น 
7 นายพิทเยนท อัศวนิก 5/ 
8 นางลดาวรรณ  เจริญรัชตภาคย 12/ 
9 นายรัชต โสดสถิตย 15/ 

10 นางสาวณัยนาธ ไพโรจนบุตร 4/ 
11 นางสาวพรสันต หัตถีรัตน 6/ 17/ 
12 นางสาวบุษเรศ  หยุนนิยม 18/ 
13 นางสาวฤด ี ปติอารยกุล 
14 นายสุพงศวร เมีย้นโภคา 
15 นางสาวนรี พฤกษยาภัย  
16 นายสุชัย สุตภาคย 9/ 
17 นายธนาชิต  ตั้งสุขสันต 8/ 
18 นางสาววชัรา  สถิตพรอํานวย 
19 นางสาวพิมพพิศา ภาธรไพศาล 3/ 
20 นายสุนทร ทองทิพย 2/ 
21 นายสุทิน แซโงว 14/ 
22 นายพงศพันธ  อภิญญากุล 
23 นายชตุิพนธ อัชวรานนท 7/ 
24 นายวีระศักดิ์ ศุภคติธรรม 16/ 
25 นางมนตมนัส  แสงทองสถิตย  
26 นางสาวนิจจพร ตันตสูต ิ
27 นายไกรสร  โอภาสวงการ 
28 นางอมรา  เจียสกุล 
29 นางสาวจารุลักษณ  เรืองสุวรรณ 
30 นางธนพร ตั้งมณีนิมติร 
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31 นายธนธัช  โตสกุลวงศ  
32 นางกุสุมาลย ศรีสอาน  
33 นายภูริภัทร เขียวบริบูรณ  
34 นางสาวรัตตยิา  อุระวัฒนพันธุ  
35 นางสาวภัทรา  ฉายรัศมวีงศ  
36 นางกษมา ชีวเรืองโรจน 
37 นายสาโรจน   ล้ิมทองสิทธิกุล 
38 นายสุทธิรักษ  โหตกษาปนกุล 
39 นายยศกร ฟอลเล็ต 
40 นางสาวเบญจรัตน สมบัติณัฐอภิชิต 13/ 

    
  
 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย     *รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในป พ.ศ. 2556 
                      1/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2556 
                      2/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
                      3/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 
                      4/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
                      5/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
                      6/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
                      7/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
                      8/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
                      9/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
                      10/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2556 
                      11/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 
                      12/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
                      13/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
                      14/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2556 
                      15/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
                      16/ เร่ิมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตัง้แตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
                      17/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
                      18/ ออกจากการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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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  
5 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF) นายสุชัย สุตภาคย  
6 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนผสมตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) นายสุชัย สุตภาคย  

7 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
8 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาว  (ASP-LTF) นายสุชัย สุตภาคย  
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 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทรัพยม่ันคง 3 (ASP-SIF3) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
14 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพันธบัตรปนผล (ASP-GBF) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
15 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนีป้นผล 2 (ASP-DI2) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
16 กองทุนเปดพันบัตรคุมครองเงินตน 3M1  (GBF- 3M1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
17 กองทุนเปดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
18 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาวทวีกําไร (ASP-GLTF) นายสุชัย สุตภาคย  
19 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทรัพยม่ันคง 6M1 (SIF-6M1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
20 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอช่ันส (ASP-ASIAN) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
21 กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
22 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพรีเม่ียมปนผล (ASP-PDI) นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย 
23 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตารฟกซอินคัม (ASP-STAR) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
24 กองทุนเปดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 1 (ASP-ACFIXED1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

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

26 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-OIL) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 

27 กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-GOLD) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
28 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 (ASP-S&P 500) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
29 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 

30 กองทุนเปดแอสเซทพลัส SET50 ฟวสเจอรส (ASP-SET50FUTURES) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา/นางสาวนรี พฤกษยาภัย 

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

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

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

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

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

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

37 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 5 (ASP-TFIXED5) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 
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 ช่ือกองทุน ผูจัดการกองทุน 
38 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 7 (ASP-TFIXED7) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

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

40 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 9 (ASP-TFIXED9) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

41 กองทุนเปดแอสเซทพลัสมัลตแิอสเซทสแทรทิจ (ASP-MAST) นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 
42 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 (ASP-PRIME4) นายสุนทร ทองทิพย/นายสุชัย สุตภาคย 
43 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 5 (ASP-PRIME5) นายสุชัย สุตภาคย/นายสุนทร ทองทิพย 
44 กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 6 (ASP-PRIME6) นายสุชัย สุตภาคย  
45 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) นางสาววัชรา สถิตพรอํานวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล 

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

47 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทริกเกอร 4/4 (ASP- TRIGGER4/4) นายสุชัย สุตภาคย  
48 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 7 (ASP-STARS7) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา  
49 กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา  
50 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 (ASP-STARS9) นายสุพงศวร เม้ียนโภคา  
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รายช่ือผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

 ช่ือกองทุน ผูจัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
1 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) 
2 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนีป้นผล (ASP- DI) 
3 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสถาบันปนผล (ASP- IDF) 
4 กองทุนเปดแอสเซทพลัสกําไรปนผล  (ASP-GDF) 
5 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) 
6 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) 
7 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) 
8 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน (ASP-GAF) 
9 กองทุนเปดแอสเซทพลัสทรัพยม่ันคง 3 (ASP-SIF3) 

10 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนีป้นผล 2 (ASP-DI2) 
11 กองทุนเปดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) 

12 กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาวทวีกําไร (ASP-GLTF) 
13 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอช่ันส (ASP-ASIAN) 
14 กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) 
15 กองทุนเปดแอสเซทพลัสพรีเม่ียมปนผล (ASP-PDI) 

16 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตารฟกซอินคัม (ASP-STAR) 

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

21 กองทุนเปดแอสเซทพลัส SET50 ฟวสเจอรส (ASP-SET50FUTURES) 
22 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 1 (ASP-TFIXED1) 

23 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 2 (ASP-TFIXED2) 

24 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 3 (ASP-TFIXED3) 

25 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 4 (ASP-TFIXED4) 

26 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 5 (ASP-TFIXED5) 

27 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 7 (ASP-TFIXED7) 

28 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 8 (ASP-TFIXED8) 

29 กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย 9 (ASP-TFIXED9) 

30 กองทุนเปดแอสเซทพลัสมัลตแิอสเซทสแทรทิจ (ASP-MAST) 
31 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) 
32 กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2) 
33 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 7 (ASP-STARS7) 
34 กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 
35 กองทุนเปดแอสเซทพลัสสตาร 9 (ASP-STARS9) 
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