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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 
 
สภาวะการลงทุนในตลาดโลกทั่วทุกภูมิภาคโดยรวมปรับตัวขึ้นในชวงรอยตอส้ินป 2555 ถึงตนป 2556 ดวยเหตุ
ท่ีสหรัฐฯ สามารถหลีกเล่ียงการเผชิญปญหาหนาผาทางการเงิน (Fiscal Cliff) ออกไปไดอีกระยะหน่ึง ดัชนีหุนใน
ตลาดโลกโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจนกระท่ังขามปจึงมีการปรับตัวลดลงเน่ืองจากมีแรงเทขายทํากําไร โดยนักลงทุน
ตระหนักวาประเด็นปญหาทางการเงินสหรัฐฯ ยังไมชัดเจน ตลาดคาด Fed จะไมสามารถใชกลยุทธคงอัตรา
ดอกเบ้ียต่ําตอไปไดอีก ทําใหตลาดพันธบัตรท่ัวโลกเร่ิมผันผวนมากขึ้น แมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมมี
สัญญาณปรับตัวในทิศทางดีแตยังไมมากนัก ดานเศรษฐกิจสหภาพยุโรปสงสัญญาณดีขึ้นอยางตอเน่ือง สําหรับ
เอเชียยังคงไดรับผลเชิงบวกจากกระแสเงินไหลเขาเน่ืองจากปจจัยเส่ียงในสหรัฐฯ ดังกลาว สภาวะเศรษฐกิจจีน
ยังแสดงความมีเสถียรภาพมากข้ึนและกระตุนเม็ดเงินนักลงทุนตางชาติใหเขามาในภูมิภาค และไดรับอานิสงส
จากคาเงินเยนท่ีออนลงจากทิศทางนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนหลังเลือกตั้งรัฐบาลใหม ญ่ีปุน
ไดรับปจจัยบวกจากการท่ี BOJ มีนโยบายเขาซื้อสินทรัพยปลายเปด และการตั้งเปาหมายอัตราเงินเฟอท่ี 2% 
ท้ังน้ีทําใหนักลงทุนตางชาติหันมาใหความสนใจตลาดหุนญ่ีปุนและใหนํ้าหนักมากขึ้นหลังจากท่ีคาเงินญ่ีปุนได
ถูกเทขายอยางหนักมาในชวงกอนหนา อยางไรก็ดีคาเงินท่ีแข็งข้ึนตอเน่ืองในสกุลเอเชียคอนขางสรางความกงัวล
ตอนักลงทุนในดานเงินเฟอของภูมิภาคและนาจะเปนปจจัยใหมีการขายทํากําไร  ความเคล่ือนไหวของแผน QE 
เปนปจจัยหลักของตลาด ดานยุโรปมีปจจัยความเคล่ือนไหวของการประชุมสหภาพแตไมมีความคาดหวังใน
ขอสรุปใหม ๆ มากนัก ในไตรมาส 2  ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปนปจจัยสําคัญตอความเคล่ือนไหวของตลาดทุน
ท่ัวโลก โดยนโยบายของภาครัฐฯ ในเอเชียเปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอตลาดหุนในเอเชีย ตลาดเกิดความไมแนใจใน
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจจีนหลังรัฐบาลออกมาเขมงวดตอกลุมอสังหาริมทรัพย ทิศทางตลาดสวนใหญเปนไปใน
แนวทางเดียวกันสําหรับตลาดเอเชีย  ดานตลาดหุนญ่ีปุนรอนแรงตอเน่ือง โดยรวมนโยบายรัฐฯ ท่ัวโลกสงเสริม
การเติบโตชัดเจนทําใหบรรยากาศการลงทุนยืนความแข็งแกรง อยางไรก็ดีเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะ 
PMI สงสัญญาณชะลอการเติบโตของจีน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีออกมาคอนไปในเชิงลบในชวงน้ัน ทําให
สถานะการณการลงทุนเกิดความผันผวนรวมถึงกดดันตลาดเอเชียซึ่งปรับตัวลดลงตามกัน ในท่ีสุดเกิดการขาย
ทํากําไรในตลาดหุนท่ัวโลก นอกจาน้ันตลาดยังมีการคาดวา Fed อาจหยุดมาตรการ QE ในไตรมาส 3 หากเชื่อ
วาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกรงขึ้นโดยหลังจากการประชุม Fed ในเดือนมิถุนายน มีความชัดเจนขึ้นวา QE 
จะเร่ิมลดจํานวนเงินลงภายในป 2013 และคาดวาจะส้ินสุดลงในชวงกลางป 2014 และสงสัญญาณวา Fed เร่ิม
เห็น Downside Risk ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงกวาท่ีผานมา สัญญาณดังกลาวทําใหคาเงิน USD แข็งคาข้ึน
เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักท่ัวโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพ่ิมขึ้นแรงท่ัวโลก ยกเวนญ่ีปุนท่ีปรับขึ้นเพียง
เล็กนอยเน่ืองจากคงเหลือเปนรัฐบาลเดียวท่ียังคงนโยบายอัดฉีดเงินซื้อสินทรัพย ดานสินคาโภคภัณฑ ราคาปรับ
ลดลงในทุกประเภท การปรับฐานราคา หรือ Correction รอบน้ีแตกตางจากอดีตดวยการเกิดแรงเทขายในทุก ๆ 
ประเภทของทรัพยสินลงทุน อยางไรก็ดี ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2556 ตลาดหุนมีแนวโนมฟนตัวเมื่ออัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรสหรัฐฯ เร่ิมเสถียร คาเงิน USD เปนปจจัยตอการเกิดการเก็งกําไรในคาเงินเยน และมีแนวโนมทําให
ตลาดหุนญ่ีปุนเปนตลาดหุนท่ีฟนตัวไดกอนประเทศอื่นๆ ในระยะส้ัน  นอกจากน้ันตลาดมองหุนสหรัฐฯ เปน
ตลาดท่ีนาสนใจจากการเร่ิมฟนตัวของเศรษฐกิจ 
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หลังจากการประชุม Fed ในเดือนมิถุนายน มีความชัดเจนขึ้นวา QE จะเร่ิมลดจํานวนเงินลงภายในป 2013 และ
คาดวาจะส้ินสุดลงในชวงกลางป 2014 ท้ังน้ี Fed ปรับการคาดการณอัตราการวางงานที่ระดับ 7.25% ณ ส้ินป 
2013 6.65% ณ ส้ินป 2014 และ 6.0% ณ ส้ินป 2015 อยางไรก็ดีในชวงเวลาตอมาในท่ีสุดขาวการชะลอ QE 
ของ Fed กลับเปนไปในทางท่ีดีขึ้นเน่ืองจากมีการสงสัญญาณจากการประชุมในเดือน กรกฏาคม ท่ีแสดง
ความเห็นวา นโยบายการเงินท่ีผอนคลายอยางมากยังเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะขางหนา
และมีมติยังคงใชนโยบายอัตราดอกเบ้ียต่ําและคงมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE 3 เพ่ือสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจตอไป ในขณะท่ีเคร่ืองชี้กิจกรรมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ในขณะเดียวกัน
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจในจีนและยุโรปออกมาดีเชนกัน เม็ดเงินลงทุนในชวงหลังกลางป 2556 โดยรวมไหลเขา
สูตลาดทุนญ่ีปุนและยุโรป ในขณะท่ีมีเงินไหลออกมากในกลุมประเทศเกิดใหม การไหลออกของเงินทุนจาก
เอเชียทําใหคาเงินในภูมิภาคออนคาลงอยางมาก ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556 ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น
ในลักษณะ Side way up มีประเด็นเพดานหน้ีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดหวังเชิงบวกเน่ืองจาก Democrat และ 
Republican มีทาทีผอนปรนรวมเจรจา ในขณะท่ีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจระบุยังไมฟนตัว และในท่ีสุดผูนํา
สหรัฐฯ ผานแผนโหวตงบประมาณ โดยจะมีการยืดเพดานหน้ีออกไปชั่วคราวจนถึง 7 กุมภาพันธ 2557 และให
เงินชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐฯ จนถึง 15 มค 2557 และกําหนดการประชุมรวมรอบใหมในวันท่ี 13 ธค 2556 
อยางไรก็ดี สหรรัฐฯ ไดถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือจาก Fitch เน่ืองจากกังวลวาการเจรจาไมสามารถตกลง
กันได สงผลใหตลาดผันผวน ตลาดคาดวา QE Tapering จะเล่ือนออกไปอีกหลังจาก Fed ชี้วาธนาคารกลางยัง
ไมควรลดปริมาณการซื้อพันธบัตร ชวงทายปจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจท่ีบงชี้การฟนตัวตอเน่ืองของสหรัฐฯ 
ทําใหตลาดเฝาระวังการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดปริมาณซื้อพันธบัตรลงในการประชุมคร้ัง สุดทายของป ทํา
ใหตลาดโลกโดยรวมผันผวนอีกคร้ัง ทายสุด Fed มีการประกาศลด QE ลงจาก 85,000 เหลือ 75,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ  ดานผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไมไดปรับตัวขึ้นมากนักเน่ืองจากตลาดไดมีการปรับตัวข้ึน
ไปรอไวแลว แตมีเงินไหลออกจากตลาดหุน 

  
การลงทนุของกองทุน 
 
 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) 
 
สําหรับกองทุน ASP-GAF มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ BlackRock Global Allocation Fund ซึ่งเปน
กองทุนเปดมีจุดประสงคในการสรางผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนโดยผานกระบวนการบริหารกองทุน
โดยใชนโยบายการเลือกลงทุนท้ังในตราสารทุนและตราสารหน้ี รวมถึงตราสารสภาพคลอง โดยลงทุนครอบคลุม
ตลาดสหรัฐอเมริกา คานาดา ยุโรปตะวันตก และกลุมประเทศเกิดใหม บริหารจัดการโดยคณะผูจัดการกองทุน
และทีมงานปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติและผานประสบการณรวมกวา 40 คน ผลการดําเนินงานของกองทุนสําหรับ
ป 2556 อยูในระดับประมาณ 12% จัดอยูในเกณฑดี เน่ืองจากการกองทุนมีการลงทุนกระจายลงทุนในตลาด
สารหน้ีและมีการปรับพอรตลงทุนสอดคลองกับสถานการณ บลจ.ไดเฝาติดตามผลประกอบการและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนสม่ําเสมอ และยังคงเนนนโยบายจํากัดความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ และสกุลเงินบาท 
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Source: Bloomberg 

Source: Blackrock
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 
ผลการดําเนินงาน 

รอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
(NAV ณ 27 ธันวาคม 2556 = 9.5253 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 
19/10/2548 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 4.54 10.28 14.12 20.08 -4.75 
Benchmark (1) 3.76 9.67 14.05 27.67 46.27 

หมายเหตุ :  
1. คาเฉล่ียระหวาง 36% S&P 500 Composite: 24% FTSE World (ex-US): 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 
year: 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index 

 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน 

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ 

  
 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
จํานวน 1 กลุม เปนสัดสวนรอยละ 73.45  
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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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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น  
ตารางรายละเอียดคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปบัญช ีตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ รอยละ 
  หนวย : (พนับาท) ของมูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ

1. คาธรรมเนียมการจดัการ  1 83.91 0.64 
2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  1 5.59 0.04 
3. คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1 13.98 0.11 
4. คาท่ีปรึกษาการลงทุน -   -   
5. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (IPO) -   -   
6. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย     
     ในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 1 (หลัง IPO) -   -   
7. คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ 1 60.32 0.46 
8. คาสอบบัญช ี 2 50.80 0.39 
9. คาใชจายอ่ืน ๆ 2 13.55 0.10 
รวมคาใชจายท้ังหมด 3 228.15 1.74 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนเนือ่งจากการใชบริการ 
 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทุนไดรับการบริการขอมูล
จากบุคคลผูใหบริการ ไดแก คูคาตาง ๆ เปนตน อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว เชน บท
วิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ังภายในและตางประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสาร
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 



 13

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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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
       บาท 

     หมายเหต ุ  2556  2555 
สินทรัพย        
  เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 10,918,435.61 บาท          
    ในป 2556 และ 15,457,329.44 บาท ในป 2555)   3, 8, 10   13,200,545.05    16,519,333.29 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  6, 10  161,769.49   989,712.35 
 ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย    24.39   263.86 
 ลูกหน้ีตามสัญญาอนุพันธ  3, 9, 10  -    19,640.94 
  รวมสินทรัพย    13,362,338.93   17,528,950.44 
หน้ีสิน        
 เจาหน้ีตามสัญญาอนุพันธ  3, 9, 10  333,755.92   2,498.43 
 คาใชจายคางจาย  7  62,681.69   65,765.46 
 หน้ีสินอ่ืน    319.82   517.95 
  รวมหน้ีสิน    396,757.43   68,781.84 
สินทรัพยสุทธิ    12,965,581.50   17,460,168.60 

สินทรัพยสุทธิ       
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน    13,613,849.12   20,934,255.04 
 กําไร(ขาดทุน)สะสม       
  บัญชีปรับสมดุล    28,570,820.70   27,578,246.44 
  ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน  4  (29,219,088.32)  (31,052,332.88) 
  สินทรัพยสุทธิ    12,965,581.50   17,460,168.60 

          
สินทรัพยสุทธิตอหนวย    9.5238   8.3404 
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)   1,361,384.9132   2,093,425.5055 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
          

       บาท 
     หมายเหต ุ  2556  2555 
รายไดจากการลงทุน   3     
 รายไดดอกเบ้ีย    1,714.75   3,627.62 
  รวมรายได    1,714.75   3,627.62 
คาใชจาย   3     
 คาธรรมเนียมการจดัการ   5, 7  83,907.09   109,203.85 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  5,593.85   7,280.30 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 7  13,984.59   18,200.52 
 คาธรรมเนียมวิชาชีพ    50,800.00   50,800.00 
 คาใชจายอ่ืน    73,869.32   68,948.11 
  รวมคาใชจาย    228,154.85   254,432.78 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ    (226,440.10)  (250,805.16) 

          
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน  3     
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน    668,304.23   -   
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน     1,220,105.59   1,225,169.75 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ    (84,673.81)  789,662.13 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10   (350,898.43)  124,390.48 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  606,847.08    (550,786.03) 
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   2,059,684.66   1,588,436.33 

          
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน    1,833,244.56   1,337,631.17 
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
         
        รอยละของ 
   ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย  มูลคายุติธรรม  มูลคาเงินลงทุน 
       (บาท)    
เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ      
 กองทุนรวม      
  BlackRock Global Allocation * 8,140.6500  13,200,545.05   100.00 
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ   13,200,545.05   100.00 

         

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,918,435.61 บาท)     13,200,545.05   100.00 

         
* BlackRock Global Allocation Fund มีนโยบายจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพยทรัพยประเภทตางๆ ทั้งตราสารทุน   
 และตราสารหน้ีทัว่โลก      

 
 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคช่ัน 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
           

          รอยละของ 
   ช่ือหลักทรัพย   จํานวนหนวย  มูลคายุติธรรม  มูลคาเงินลงทุน 
         (บาท)    
           
เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ   
 กองทุนรวม        
  BlackRock Global Allocation *   12,446.2900  16,519,333.29   100.00 
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ     16,519,333.29   100.00 

            

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 15,457,329.44 บาท)       16,519,333.29   100.00 

           
* 
BlackRock Global Allocation Fund มีนโยบายจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพยทรัพยประเภทตางๆ ทั้งตราสารทุน     
และตราสารหนี้ทัว่โลก     
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กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

1. ลักษณะของกองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน่ 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (“กองทุน”) จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 มีมูลคาเงินทุนจดทะเบียน 410 
ลานบาท (แบงเปน 41 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท 
พลัส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุของโครงการ กองทุนมีนโยบาย
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund ซึ่งเปนกองทุนเพ่ือผูลงทุน
ท่ัวไปเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
และไมเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้เมื่อรวมกันทุกกองทุนไมเกินวงเงินท่ี ก.ล.ต. จัดสรรให เงินลงทุน
สวนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนในเงินฝากระยะส้ัน หรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดระยะส้ันซึ่งสถาบันการเงิน
ในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุน เปนผูออก  และจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสินทรัพยสภาพคลอง เงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนในประเทศ เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของ
กองทุนรอการลงทุน หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน กองทุนสามารถทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
เพ่ือปองกันความเส่ียงตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังน้ีกองทุนจะไมลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

กองทุนมีนโยบายเนนการลงทุนตางประเทศ จึงอาจจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนอาจพิจารณาจัดใหมีการประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ใหเหมาะสมกับสภาวการณแตละขณะตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน  

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตาม
หลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนิน
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติท่ี
ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

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

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

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 

ก)         มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 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 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

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) 
 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถือไวเพ่ือขาย 
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

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

บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลงึกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสญัญาเชาหรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 การประเมินเนื้ อหาสัญญาเชาที่ ทําขึ้นตามรูปแบบ

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 
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3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคญั 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุน
ของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขาย
คร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจาก
การซื้อขายท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีซึ่งมีอายุครบ
กําหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของ
ตราสารหน้ีน้ันไมแตกตางจากราคาทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบ
กําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  

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 
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ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับ
สัญญาอนุพันธคงคาง ณ วันส้ินปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุ
คงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือเจาหน้ีตามสัญญาอนุพันธในงบดุล 

การใชประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและต้ัง
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย 
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จํานวนท่ีประมาณไว 

4. ขาดทุนสะสมตนป 
 บาท 

 2556  2555 

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิสะสม (เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548)  (7,146,617.61)    (6,895,812.45) 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  

(เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548)      (13,395,570.73) 

 

(13,395,570.73) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  

(เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548)       1,062,003.85  

 

         (163,165.90) 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม 

     (เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548)         (21,591.82) 

 

        (811,253.95) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากจากสัญญาอนุพันธสะสม  

     (เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548) 
                       

17,142.51 

   
(107,247.97) 

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม 

     (เร่ิมสะสม 19 ตุลาคม 2548) 
   

(11,567,699.08) 

   
(11,016,913.05) 

ขาดทุนสะสมตนป (31,052,332.88)  (32,389,964.05) 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี
  

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ    ไมเกิน  1.00 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน    ไมเกิน  0.15 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน    ไมเกิน  0.10 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

คาใชจายดังกลาวขางตนจะถูกคํานวณเปนรายวัน 
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6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร        

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 
 2556  2555  2556  2555 

เงินสด        

เงินสดที่ดูแลโดย LGT Bank (Singapore) Ltd. - USD        

    - เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ -  133,451.64  -  - 
เงินฝากธนาคาร        
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     158,850.19  854,127.30  0.50   0.62  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - USD         2,119.46  1,421.22  0.10  0.10 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - EUR            799.84  712.19  0.05  0.05 
          รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร    161,769.49  989,712.35     

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนั  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/
หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปน้ี 

  บาท 

 2556 2555  นโยบายการกําหนดราคา 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 83,907.09 109,203.85  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน          13,984.59 18,200.52  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนั ดังน้ี 

 บาท 

 2556 2555 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย        7,191.36  9,493.42 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย        1,198.56  1,582.22 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงนิลงทนุ  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช
เงินเปนจํานวนเงิน 8.20 ลานบาท (ป 2555: จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 62.55 
(ป 2555: รอยละ 0.67) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 
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9. ตราสารอนุพนัธ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยกองทุนตองสงมอบเงินจํานวน 
0.38 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกกับเงินจํานวน 12.04 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยกองทุนตองสงมอบเงินจํานวน 
0.52 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกกับเงินจํานวน 16.00 ลานบาท 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธ
เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายตุิธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญ
เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 
ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไม
แตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

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

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ   

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เคร่ืองมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้  อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนในตางประเทศ ราคา
หลักทรัพยของหนวยลงทุนท่ีกองทุนลงทุนไว จึงอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศดังน้ัน ความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผลตอการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย
ดังกลาวมาเปนเงินบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

กองทุนไดทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือคุมครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ของทรัพยสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน 
ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออก
ตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาด
มากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การ
วิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัตใิหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนเงิน 

รายการ 2556  2555 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)    

-  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 401,659.67  539,671.13 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร    

-  ดอลลารสหรัฐอเมริกา                  64.49   4,406.17 

 -  ยูโร                  17.64   17.64 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฤดี ปติอารายกุล/นายสุพงศวร เม้ียนโภคา 

 

 

 


