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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2557 

ราคาน้ ามันร่วงหนักหลังจากโอเปค ประกาศไม่ลดก าลังการผลิตลง นายกญี่ปุ่นประกาศยุบสภา จีนลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไม่คาดคิด  

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 6.4% หลังจาก BoJ เพิ่มจ านวนเงินท า QE แม้นายก Abe ประกาศเล่ือนการขึ้นภาษี VAT จาก 
8% เป็น 10% ออกไปอีก 18 เดือน และประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 3.1%  แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นและมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะยังคงต่ าต่อไป Draghi 
ประกาศว่า ECB พร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา 

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวออกด้านข้าง หลังจากตัวเลขราคาบ้านและภาคการผลิตอ่อนตัวลง จีนได้ประกาศลด               
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลงครั้งแรกในรอบ 2 ปี ท าให้นักลงทุนมีความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม 

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 2.5% ตัวเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างดี GDP ไตรมาส 3 โตดีกว่าการคาดการณ์ไว้เดิม 

เดือนธันวาคม 2557 

ราคาน้ ามันปรับลงอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศผู้ส่งออกน้ ามันเผชิญความเส่ียงทางเศรษฐกิจมากขึ้น สหรัฐฟื้นตัวอย่าง
เห็นได้ชัด นายกญี่ปุ่นได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่ 2 

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวออกด้านข้าง นายกรัฐมนตรี Abe ได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 โดยได้คะแนนเสียง
เมื่อรวมกับพรรคร่วมได้ 326 เสียง (เท่ากับก่อนเลือกตั้ง 326 เสียง) โดยรัฐบาลมีนโยบายลดภาษีนิติบุคคล 3.29%  
ภายใน 2 ปี  

ตลาดยุโรป ผันผวนโดยปรับตัวลง 1.36%  ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังต่ าจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลง ท าให้เกิดความกังวลว่า
จะเกิดภาวะเงินฝืด การท่ีไม่สามารถได้รับความเห็นชอบเพียงพอส าหรับการเสนอชื่อประธานาธิบดี ท าให้กรีซต้องมี
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 25 มกราคม เกิดความกังวลว่ามีโอกาสที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับมาตรการการรัดเข็มขัดจะกลับ
เข้ามาเป็นรัฐบาล ท าให้กังวลเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของยุโรป 

ตลาดฮ่องกงเคล่ือนไหวผันผวนโดยปรับตัวลง 1.59% การประท้วงในฮ่องกงจบลงหลังทางการได้ยึดพื้นที่คืนจากผู้
ประท้วง รัฐบาลจีนส่ือให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของจีนจะชะลอลง คาด GDP ปี 2014 โต 7.3% และคาด GDP             
ปี 2015 โต 7.0% และจะเน้นประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากเดิมที่เน้นด้านคุณภาพเพียงอย่างเดียว  

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวลง 0.42% ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี ทั้งการจ้างงานท่ีสูงขึ้น และ GDP ไตรมาส 3 โตสูงถึง 5.0% 
พร้อมกันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้เน้นย้ าว่า ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสแรก  

เดือนมกราคม 2558 

ราคาน้ ามันยังคงร่วงต่อ ธนาคารกลางสวิสประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสวิสต่อเงินยูโรที่ 1.20 
CHF ต่อ 1 EUR เนื่องจากกังวลมาตรการที่ใช้เงินสวิสฟรังก์เพื่อซื้อเงินยูโรจะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปถ้า EU 
ประกาศมาตรการ QEและใช้มาตรการลดดอกเบี้ยแทน ในที่สุดธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศนโยบาย QE ในเวลา
ต่อมา   
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ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวในกรอบโดยปรับตัวขึ้น 1.28% Abe ประกาศแผนการลดอัตราภาษีนิติบุคคลให้น้อยกว่า 30% 
ภายในปี 2016 เงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากยุโรปประกาศมาตรการ QE  นาย Kuroda ประธาน
ธนาคารกลางญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ธนาคารญี่ปุ่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าญี่ปุ่นต้องการเพิ่มมาตรการ
ทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 7.16%  ในที่สุดธนาคารกลางยุโรปก็ได้ออกมาตรการ QE จ านวน 60,000 ล้านยูโร ต่อเดือน ให้
มีผลตั้งแต่ มีนาคม 2015 จนถึง กันยายน 2016 (อาจขยายเวลาได้เพิ่มเติม ถ้าอัตราเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามที่คาด) ซึ่ง
จ านวนเงินท่ีใช้มากกว่าที่ตลาดคาดท าให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันได้ท าให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลงซึ่งจะ
ช่วยภาวะการส่งออก ความกังวลเรื่องกรีซกลับมาอีกครั้งหลังจากนาย Tsipras ได้รับการเลือกตั้งกลับมาพร้อมกับชู
นโยบายว่าจะไม่ด าเนินนโยบายการรัดเข็มขัดอีกต่อไป และจะไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามข้อตกลงเงินกู้ตามแผน
ของ Troika  

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 3.82% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ ตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบจากการที่
ทางการจีนประกาศให้ 3 โบรกเกอร์ในจีนยุติการท าธุรกรรมให้สินเชื่อมาร์จินเพิ่มเติม หลังตรวจพบว่าโบรกเกอร์
ดังกล่าวได้ ท าผิดกฎการปล่อยสินเชื่อมาร์จิน  นายหล่ี เค่อเฉียง ประธานาธิบดีของจีน ประกาศว่าจะให้ความส าคัญ
กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้คาดว่า  GDP ปีนี้ของจีนจะโตในอัตราที่
ต่ าลง โดยน่าจะอยู่ที่ ประมาณ 7% ต่อป ี

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวลง 3.1% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาดีทั้งการจ้างงานและภาคการผลิต ผลการประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐยังคงนโยบายดอกเบี้ยต่ าต่อไป โดยยังกังวลจากปัจจัยนอกประเทศ และเน้นว่ายังไม่รีบร้อนที่จะขึ้น
ดอกเบี้ย  ค่าเงินสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น กดดันต่อผลประกอบการของบริษัท ในสหรัฐ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

กรีซให้ค ามั่นสัญญาเพื่อแลกกบัการขยายอายุเงินกู้ออกไป 4 เดือน ว่ากรีซจะด าเนินตามนโยบายเดิม และรัฐบาลกรีซ
ให้ค ามั่นว่าจะไม่ท าการยกเลิกมาตรการที่ออกไปแล้ว และเปล่ียนแปลงใด ๆ โดยไม่ขอฉันทานุมัติจาก Troika จีน
ประกาศลดอัตราเงินส ารองทางกฎหมายของธนาคาร RRR (Reserve Requirement Ratio) และอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ Yellen ส่งสัญญาณว่าการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจใน                 
การตัดสินใจ 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 6.36% หลังจากตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น 8.3% m/m และธนาคาร
กลางญี่ปุ่นยังคงนโยบายที่จะใช้เงิน 80 ล้าน ล้านเยน ในการอัดฉีดสภาพคล่อง นาย Kuroda ประธานธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมจะออกมาตราการเพิ่มเติมถ้าจ าเป็น นอกจากนี้ตัวเลขส่งออกยังออกมาดีกว่า
คาด 

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 6.85%  แม้จะถูกกดดันจากความกังวลเรื่องกรีซอาจออกจากกลุ่มยูโรโซน ตัวเลขเศรษฐกิจ
ยุโรปออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะเยอรมันนั้นตัวเลข GDP และอัตราว่างงานออกมาดีกว่าคาด 

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 1.29% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่เต็มที่ ทั้งตัวเลขการส่งออกและภาคการผลิต 
ท าให้ทางการจีนต้องออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้มีการปรับลดอัตราเงินส ารองทางกฎหมายของ
ธนาคารลง 0.50% ก่อนท่ีจะหยุดปีใหม่ และได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อายุ 1 ปี ลง 0.50%  
เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป 
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ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 5.49% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงออกมาดี ประกอบการท่ีธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันว่า
ยังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ย และทางธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจในการขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบาย 
 

เดือนมีนาคม 2558 

ความกังวลเรื่องกรีซอาจออกจากกลุ่มยูโรกลับมาอีกครั้งหลังจากที่แผนกู้เงินของกรีซไม่ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้
ทั้งยุโรปและ IMF ในวันที่ 9 มีนาคม ยุโรปเริ่มท าการซื้อพันธบัตร จ านวน 60,000ล้านยูโรต่อเดือน  จีนประกาศลด
ดอกเบี้ยนโยบายและปรับนโยบายในการประคองเศรษฐกิจ  Yellen ส่งสัญญาณว่าการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นกับ
ตัวเลขเศรษฐกิจในการตัดสินใจ ไม่ได้ให้ความสนใจกับอัตราเงินเฟ้อ ความกังวลเรื่องการสู้รบในเยเมนอาจขยายวง
ท าให้ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นชั่วคราว 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 2.18% ช่วงแรกปรับตัวลงหลังจากตัวเลข GDP ไตรมาส 4 (1.5%) ต่ ากว่าประมาณการเดิม 
(2.2%) แต่ก็สามารถปรับตัวขึ้นหลังจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดคลายตัว
ลง เมื่อตัวเลข Retail Sales ของสหรัฐออกมาต่ ากว่าคาด 

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 1.30%  ในวันท่ี 9 มีนาคม ยุโรปเริม่ท าการซื้อพันธบัตร จ านวน 60,000ล้านยูโรต่อเดือน  แม้จะ
ถูกกดดันจากความกังวลเรื่องกรีซอาจออกจากกลุ่มยูโร ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปยังคงออกมาดี แม้จะมีความกังวลที่
ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าคาด   

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 0.31% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังอ่อนแอ ท าให้ทางการจีนต้องออกมาตรการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อายุ 1 ปี ลง 0.25% พร้อมทั้งออกมาตรการลดเงินดาวน์
บ้านหลังที่ 2และลดภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้จีนยังคาดการณ์ว่า  
GDP ปีน้ีจะโตที่ 7% และจะให้ความส าคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและจะสร้างงาน 10 ล้านต าแหน่ง 

ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง 1.74% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงออกมาทั้งดีและไม่ดีสลับกันไป และความกังวลว่า
ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแม้ Yellen ยังคงยืนยันว่ายังไม่รีบร้อนท่ีจะขึ้นดอกเบี้ย  
เดือนเมษายน 2558 

ความกังวลเรื่องการที่กรีซอาจไม่สามารถช าระหนี้ได้ถ้ายังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการขอรับเงินงวดใหม่กับกลุ่ม
เจ้าหน้ีได้ทันเวลา จีนประกาศลด RRR ลง 1% และการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท าให้นักลงทุนในจีน สามารถลงทุนใน
ฮ่องกงได้ง่ายขึ้น Fed ยังคงยืนยันว่าจะใช้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ญี่ปุ่นและสหรัฐใกล้จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าภายใต้ TPP (Trans Pacific Partnership) 

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวขึ้น 1.63% ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันที่จะอัดฉีดเงิน จ านวน 80 ล้านล้านเยนต่อปี และความ
คาดหวังในการด าเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากมีการแต่งตั้ง Yukitoshi Funo (ผู้เคยด ารง
ต าแหน่งผู้น าของบริษัทรถยนต์โตโยตาในทวีปอเมริกาเหนือ) แทน Morimoto (ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงิน)  

ตลาดยุโรปแกว่งตัวลง 0.38%  ความกังวลเรื่องการท่ีกรีซอาจไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนด เนื่องจากไม่สามารถตก
ลงเงื่อนไขในการขอรับเงินงวดใหม่กับกลุ่มเจ้าหน้ีได้ทันเวลา เนื่องจากความเห็นต่างระหว่างนายกกรีซกับกลุ่มเจ้าหนี้  
ECB Draghi ยืนยันว่ายังคงใช้มาตรการในการซื้อพันธบัตรหรือตราสารหน้ี ต่อไป เพื่อจะท าให้เศรษฐกิจยุโรปฟ้ืนตัว 
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ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 12.98% โดยทางการจีนได้อนุญาตให้กองทุนรวมในจีนสามารถลงทุนในตลาดฮ่องกงได้
สะดวกขึ้นผ่านทาง Hong Kong Connect พร้อมทั้งจีนประกาศลด RRR ลง 1% และความคาดหวังในมาตรการ
เปล่ียนหน้ีวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน  โดยใช้การซื้อตราสารหนี้ท้องถิ่นท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงและ อายุตราสารส้ัน แลกกับ
ออกพันธบัตรท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ าลงและมีอายุพันธบัตรที่ยาวกว่าตราสารท้องถิ่น เป็นการทดแทน เพื่อลดปัญหาหนี้
เสียและภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลท้องถิ่น ประกอบกับความคาดหวังการควบกิจการของรัฐวิสาหกิจในจีน 

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวขึ้น 0.85% ธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อการจ้างงานดีขึ้นและอัตราเงิน
เฟ้อใกล้เป้าหมายที่ 2% และธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ให้ความส าคญักับตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอในไตรมาสแรก โดย
กล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้น  

เดือนพฤษภาคม 2558 

ตลาดยังคงไม่มั่นใจว่ากรีซจะสามารถเจรจาในเงือ่นไขการขอกูเ้งนิ กับเจ้าหน้ีได้ทันเวลา เพื่อหลีกเล่ียงการผิดนัดช าระ
หน้ีเงินกู้ให้แก่ IMF ทางการจีนได้ท าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับ Fed ยัง
ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกภายในปีนี้ 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 5.34% เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงจาก 119 เยนต่อเหรียญสหรัฐ 
เป็น 124 เยน ต่อเหรียญสหรัฐ และตัวเลข GDP ไตรมาสแรกที่โต 2.4% q/q ซึ่งดีกว่าคาด ประกอบกับยอดส่งออก
เดือนเมษายนที่สูงถึง 8.0% y/y ซึ่งมากกว่าคาด 

ตลาดยุโรปแกว่งตัวขึ้น 1.03% ตลาดยังคงกังวลเรื่องประเด็นที่กรีซอาจผิดนัดช าระหนี้แก่ IMF ในเดือนมิถุนายน 
ตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันปรับตัวลงหลังจากที่ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้น  

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง  2.52% เนื่องจากความกังวลที่ Central Huijin Investment ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลจีน 
(Sovereign Wealth Fund) ได้มีการขายหุ้นธนาคารท้ัง ICBC และ CCB ออกมาในตลาด และรัฐบาลจีนได้ดึงสภาพ
คล่องออกจากระบบ ประกอบกับการที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ท าการปรับอัตรามาร์จินส าหรับการซื้อหุ้นขึ้น รวมทั้งตัวเลข
เศรษฐกิจของจีนที่ยังอ่อนแอ ท าให้ทางการจีนได้ท าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวขึ้น 1.05% ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรก เนื่องจากไตรมาสแรก
ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว การนัดหยุดงานของคนงานท่าเรือทางตะวันตกของสหรัฐ นอกจากนี้ยอดการสร้าง
บ้านของสหรัฐปรับตัวดีขึ้น ผลการประชุมของ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ แต่ระดับการ
เพิ่มจะเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากยังกังวลเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ประกอบกับเศรษฐกิจของยุโรป จีน และ 
ญี่ปุ่นยังฟืน้ตัวได้ไม่เต็มที่ 

เดือนมิถุนายน 2558 

กรีซไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขการกู้เงินกับเจ้าหนี้ได้ทันเวลาท าให้ กรีซผิดนัดช าระหนี้กับ IMF เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง  ตลาดหุ้นจีนยังคงปรับตัวลงหลังจากนักลงทุนรายย่อยไม่มั่นใจว่ามาตรการของรัฐบาลจีน
ทีอ่อกมาจะสามารถชะลอการปรับตัวลงของตลาดหุ้นจีนได้ Fed ส่งสัญญาณว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ถ้าตัวเลข
การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อออกมาดีตามคาด 

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวลง 1.59% ตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวเลขการจ้างงานและยอดค้าปลีก แต่ตลาด
กังวลกับค าพูดของ Kuroda ผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นที่กล่าวว่าค่าเงินเยนไม่น่าอ่อนไปจากนี้  
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ตลาดยุโรปปรับตัวลง 4.64%  การท่ีกรีซไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการกู้เงินกับ Troika ท าให้กรซีต้องผิดนัดช าระหนี้กับ 
IMF ประกอบกับที่ทางนายกรัฐมนตรี Tsipras แสดงท่าทีไม่ยอมรับข้อเสนอของทางฝ่ายเจ้าหนี้และยังให้ท าประชา
พิจารณ์ว่าประชาชนกรีซจะยอมรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้หรือไม่ ท าให้การเจรจาระหว่างกรีซกับ Troika ล าบากมากขึ้น 
เป็นปัจจัยกดดันท าให้หุ้นในยุโรปปรับตัวลงแรง แม้ตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมันจะออกมาดี 

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลง 4.28% หลังจากการที่รัฐบาลจีนต้องการควบคุมการลงทุนในหลักทรัพย์แบบมาร์จิน ท าให้
ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงแรง ประกอบกับนักลงทุนรายย่อยของจีนไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาหุ้นตกได้ แม้ทางการจีนจะออกมาตรการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%  และปรับลด RRR ลงพร้อมกัน          
พร้อมทั้งชะลอการออกหุ้น IPO ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน  

ตลาดสหรัฐปรับตัวลง 2.10% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาดีอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการจ้างงานและยอดการ
ขายบ้าน Fed ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 1 – 2 ครั้งในปีนี้ แต่ความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะช้ากว่าที่
คาดไว้เดิม  

เดือนกรกฎาคม 2558 

ราคาน้ ามันดิ่งลงเร็ว หลังจากอิหร่านยอมรับข้อตกลงที่จะชะลอการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ โดยแลกกับการที่ประเทศ
ต่าง ๆ จะยกเลิกการคว่ าบาตรอิหร่าน ท าให้โอกาสที่ปริมาณน้ ามันจะล้นตลาดสูงขึ้น ตลาดมีความผันผวนมากจาก
การที่กรีซโหวตไม่รับแผนเจ้าหนี้ แม้ภายหลังกรีซตัดสินใจที่จะอยู่ในกลุ่มยูโรโซน ต่อไปแม้จะต้องออกมาตรการ
รัดเข็มขัดที่เข้มงวดขึ้น และความกังวลที่ว่าหุ้นจีนปรับตัวลงอย่างแรงจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก              
Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.73% ตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวเลขการส่ังซื้อเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม 
โดยรัฐบาลยืนยันว่าพร้อมออกมาตรการเพิ่มเติมถ้าผลกระทบจากจีนและกรีซมีมากขึ้น 

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 3.95% กรีซลงประชามติไม่รับแผนของเจ้าหน้ี ท าให้รัฐบาลกรีซต้องประกาศปิดธนาคารและใช้
มาตรการ Capital Control แต่ในท่ีสุดรัฐบาลกรีซอยู่ในสภาวะจ ายอมที่ต้องยอมรับแผนรัดเข็มขัดของเจ้าหน้ีที่เข้มกวา่
แผนเดิม เนื่องจากเจ้าหน้ีไม่เชื่อใจวา่รัฐบาลกรีซจะด าเนินการตามแผนท่ีได้ตกลงกับเจ้าหน้ี ท าให้ตลาดกลับมาฟื้นตัว
ได้เนื่องจากความเส่ียงเรื่องที่กรีซจะออกจากกลุ่มยูโรโซนหมดไปในระยะสั้น  

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลงอย่างมากถึง 6.15% ความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนจะสามารถแก้ปัญหาหุ้นตกในจีนได้ ท า
ให้หุ้นจีนปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ทางการจีนตัดสินใจออกมาตรการพยุงหุ้น ได้แก่ การหยุดการขายหุ้น IPO, การ
ให้หน่วยงานต่างๆ (บริษัทหลักทรัพย์ และกองทุน) ท าการซื้อหุ้น รวมทั้งการห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท าการขายหุ้นเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ยิ่งไปกว่านี้การหยุดท าการซื้อขายของหุ้นจีนจ านวนมากเนื่องจากราคาปรับตัวลง  10%            
(Floor Limit) หรือบริษัทขอหยุดท าการซื้อขายด้วยเหตุผลต่าง ๆ เพื่อไม่ให้หุ้นปรับตัวลง มาตรการดังกล่าวมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อตลาดหุ้นฮ่องกง เนื่องจากท าให้นักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง ไม่สามารถขายหุ้นจีนได้ จึงขาย
หุ้นในฮ่องกงแทน หลังจากนี้ต่อไปความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนจะลดลง เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะหลีกเล่ียงการ
ลงทุนในหุ้นจีน การแทรกแซงตลาดหุ้นจีน แม้จะช่วยพยุงหุ้นได้ในระยะส้ันแต่จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนในระยะยาว 

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวขึ้น 1.97% ตัวเลขการจ้างงานและยอดการขายบ้านที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ Fed ยังคงส่งสัญญาณ
ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 1 – 2 ครั้งในปีนี้ แต่ความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
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พิจารณาจากตัวเลขการว่างงานและอัตราเงนิเฟ้อ ผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐส่วนใหญ่ยังออกมาดีแม้จะได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น 

เดือนสิงหาคม 2558 

ความกังวลเรื่องการที่จีนปรับระบบก าหนดอัตราแลกเปล่ียน ท าให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง และประเทศต่าง ๆ  จะมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่น้อยลง ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
จะท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท าให้เกิดการเทขายหุ้นอย่างหนัก รวมถึงเกิดภาวะการขายอย่างตื่นตระหนก           
(Panic Sale) ท าให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับตัวลง 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลง 8.23% จากความกังวลเรื่องการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนและความไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจจีนจะ
สามารถโตได้ถึง 7% ในปีนี้ ท าให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลง 

ตลาดยุโรปปรับตัวลง 8.47%  หลังจากกรีซได้รับเงินช่วยเหลือจากยุโรป และนายกกรีซ Tsipras ได้ประกาศลาออก
จากต าแหน่งและก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 กันยายนนี้  ความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและ
ความสามารถในการแข่งขันหลังจากที่ทางการจีนได้ปรับค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าลง ท าให้เกิดแรงเทขายหุ้นออกมา
อย่างหนัก 

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลงอย่างหนัก 12.04% ตัวเลขภาคการผลิตของจีนยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการที่ยอดส่งออก
ของจีนติดลบ 8.3% ท าให้ทางการจีนท าการปรับระบบอัตราแลกเปล่ียน จากการก าหนดอัตราแลกเปล่ียนเป็น        
อัตราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุ่น ท าให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง ซึ่งจะท าให้จีนได้ประโยชน์จากการส่งออก ตลาดมีความ
กังวลเกี่ยวกับสงครามค่าเงินและภาวะเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวลง ประกอบกับความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ตลาดหุ้นจีนตกต่ าได้ จึงท าให้หุ้นฮ่องกงปรับตัวลงอย่างมาก แม้ทางการจีนจะท าการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ลง 0.25% และ RRR ลง 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง 6.26% ตัวเลขการจ้างงานท่ียังดีอยู่ท าให้ความเชื่อมั่นว่า Fed อาจปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นใน
เดือนกันยายนนี้ ประกอบกับความกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาแย่กว่า
ที่คิด ท าให้หุ้นปรับตัวลง แม้ตัวเลข GDP สหรัฐ ไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาดที่ 3.7% (จากคาดเดิม 2.3%)  

เดือนกันยายน 2558 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับการที่ Fed เล่ือน
การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ นักลงทุนจึงลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง ท าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลง และท าให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง ทางการจีนกลับมาใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลงอย่างหนัก 7.95% จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
แม้ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปรับตัวดีขึ้นเป็น -1.2% q/q จากคาดการณ์เดิมที่   -1.6% q/q และนายก Abe ปรับ
แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้น 1) ตั้งเป้า GDP โตขึ้น 25% จาก 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 5 ล้านล้าน         
เหรียญสหรัฐ 2) ปรับสวัสดิการในการดูแลเด็ก เพื่อให้คนญี่ปุ่นมีจ านวนบุตรสูงขึ้น 3) ให้การสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้แรงงานต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ 

ตลาดยุโรปปรับตัวลง 4.14% ธนาคารกลางยุโรป ECB ได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลข GDP ของ
ยุโรปลง และได้ท าการปรับ QE โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พรรค Syriza ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของกรีซ  
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ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวลง 3.80% ตัวเลข PMI ออกมาแย่กว่าคาดประกอบกับผลก าไรของภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 
8.8% y/y เป็นการปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 4 ปี รวมทั้งการที่เงินทุนส ารองของจีนปรับตัวลดลง 93.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในเดือนสิงหาคม ทางการจีนปรับมาใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ได้แก่ การลดภาษี
สรรพสามิตรถยนต์จาก 10% เป็น 5% และปรับลดเงินดาวน์บ้านหลังแรกจาก 30% เป็น 25% 

ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง 2.64% Fed ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเนื่องจากกังวลว่าสภาพเศรษฐกิจในต่างประเทศจะส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ท าให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คาดไว้เดิม 
นักลงทุนมองโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ลดลง 

เดือนตุลาคม 2558 

ความเชื่อมั่นในการลงทุนเริ่มฟื้นตัวจากเดือนก่อน โดยนักลงทุนคาดการณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ
ญี่ปุ่น และยุโรป และเริ่มมีความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และการเติบโตของเศรษฐกิจจีนท าให้ตลาด
หุ้นฟื้นตัวจากเดือนก่อนอย่างมาก 

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง 9.75% โดยนักลงทุนคาดหวังว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่น จะมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากตัวเลขการส่งออกหดตัว  

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 7.97%  ตัวเลขเศรษฐกิจในยโุรปยังคงแสดงสัญญาณการฟ้ืนตัวที่เปราะบาง เยอรมันมียอดการ
ส่งออกที่ติดลบ 5% ในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อที่ยังต่ าซึ่งห่างไกลจากเป้าที่ตั้งไว้ แม้ธนาคารกลางยุโรปจะยังคง
ดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ า แต่ Draghi ได้ส่งสัญญาณว่าจะพิจารณาทุกแนวทางรวมทั้งมาตรการลดดอกเบี้ยเงินฝาก
เพิ่มเติม ในการประชุมเดือนธันวาคม 

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 8.61% GDP ของจีนไตรมาส 3 โต 6.9% (ดีกว่าคาดที่ 6.8%) และ การประชุมพรรค
คอมมิวนิสต์ของจีนได้ก าหนดแผน 5 ปี โดยได้ให้ความส าคัญกับความสมดุลและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะให้การ
เติบโตของ GDP จีนที่ระดับ 6.5% ต่อปี รวมทั้งยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว ผ่อนปรนเป็นลูก 2 คนต่อครอบครัว เน้น
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อม   

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 8.30% รัฐสภาสหรัฐสามารถผ่านกฎหมายเพื่อขยายวงเงินกู้ และวงเงินรายจ่ายของรัฐบาลได้
ทันก่อนเส้นตาย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี Fed คงอัตราดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณว่าพร้อมพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย
ในการประชุมเดือนธันวาคม โดยไม่กังวลว่าปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ดังเช่นการ
ประชุมครั้งก่อน 

การลงทุนของกองทุน 

 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) เป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี และมีศักยภาพของธุรกิจสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับ      
สภาวะตลาด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ และสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ และกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติเมื่อ NAV ปรับขึ้นทุกๆ 0.50 บาท จากราคาเริ่มต้น 10 บาท (ผ่านจุด 10.50, 11.00, 11.50, 12.00…บาท) 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 
ตารางสรุปผลการด าเนนิงาน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสดุวนัที ่31 ตุลาคม 2558 
(NAV ณ 30 ตุลาคม 2558 = 9.6121 บาท) 

 

หน่วย : ร้อยละ  

กองทุน 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%) 

3 เดือน 
31/07/2558 

6 เดือน 
24/04/2558 

1 ปี 
31/10/2557 

Inception 
14/11/2556 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic -6.54 -11.63 -1.46 -3.88 
Benchmark (1) -0.97 -3.07 -0.70 4.83 
Benchmark (2) -1.26 -3.72 -1.92 2.31 

หมายเหตุ : 

(1) ค่าเฉล่ียของ MSCI All Country World Total Return Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 
50% ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

(2) ค่าเฉล่ียของ MSCI All Country World Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50%             
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

 

 
 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ ไดจ้ัดท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2558 

 

288.43% 
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 หมายเหตุ :  บริษัทจัดการได้ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ 
AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเส่ียงต่ าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเส่ียงต่ ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

A มีความเส่ียงในระดับต่ า มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวน  
ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

T1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออก  
ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดช าระ
หน้ีที่สูงยิ่งขึ้น 

F1+ เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออก  
ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดช าระ
หน้ีที่สูงยิ่งขึ้น 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 

ตารางรายละเอียดค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปีบัญช ีตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ ร้อยละ 
  หนว่ย : (พนับาท) ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1 4,376.39 2.15 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 83.15 0.04 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1 1,094.10 0.54 

4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน - - 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย   

     ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1 (IPO) - - 

6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย   

     ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1 (หลัง IPO) - - 

7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ 1 56.95 0.03 

8. ค่าสอบบัญชี 2 50.80 0.02 

9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2 787.93 0.39 

10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 3,660.42 1.80 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3 6,449.32 3.17 

      
หมายเหต ุ   
1. รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม   
2. ค่าสอบบัญช,ี ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย ์ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม)  
3. ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนือ่งจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคล
ผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและ
ภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้า
ร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 

Fixed Income 

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 
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Foreign Banks Branches 

 BANK OF AMERICA N.A. 
 BANK OF CHINA LIMITED 
 BNP PARIBAS 
 CITIBANK, N.A. 
 DEUTSCHE BANK AG 
 JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND  
Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
COUNTRY GROUP SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
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FINANSA SECURITIES LIMITED 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

FIF 

Foreign Banks/Brokers 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE LTD  
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
MORGAN STANLEY (HONG KONG) 
GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE 
CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE LTD 
UBS AG 
EFG Bank AG 
Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES 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. 
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PCL.  
OSK SECURITIES (THAILAND) PCL 
KGI Securities (THAILAND) PLC. 

 



กองทนุเปิดแอสเซทพลัส Strategic  17 

 

รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ล าดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 4/ 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด 4/ 

3 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จ ากัด 4/ 

4 นายนภดล  รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท์  อัศวนิก 
6 นายรัชต์  โสดสถิตย์ 

7 นางสาวนรี  พฤกษยาภัย  

8 นางสาวฤดี  ปติอารยกุล 

9 นายไมตรี  โสตางกูร 
10 นายพงศ์พันธ์  อภิญญากุล 
11 นายไกรสร  โอภาสวงการ 

12 นางสาวศันสนีย์  ตั้งกอบลาภ 
13 นายวิศรุต  ปรางมาศ 
14 นางธนพร  ตั้งมณีนิมิตร 
15 นายธนธัช  โตสกุลวงศ์ 
16 นางกุสุมาลย์  ศรีสอ้าน 
17 นายวีระศักดิ์  ศุภคติธรรม 
18 นางสาวภัทรา  ฉายรัศมีวงศ์ 
19 นายภูดินันท์  สัจยากร 1/ 
20 นายชัยพฤกษ์  กุลกาญจนาธร 2/ 
21 นายสุชัย  สุตภาคย์ 3/ 
22 นางสาววัชรา  สถิตพรอ านวย4/ 
23 นางมนต์มนัส  แสงทองสถิตย์ 5/ 
24 นายสุนทร  ทองทิพย์ 6/ 
25 นายสุทิน  แซ่โง้ว8/ 
26 นางภรณี  ทองเย็น 9/ 
27 นางสาวสกุลลักษณ์  บุญมาก10/ 

28 นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์ 11/ 

29 นายกรัณย์ อินทร์ชัย 12/ 

หมายเหตุ : 
 1/ เร่ิมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 2/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 3/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 
 4/ ปรับโครงสร้างองค์กร เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 5/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 6/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 7/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 8/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 9/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

10/  เร่ิมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
11/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 
12/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ  www.assetfund.co.th 

http://www.asset/
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

 ช่ือกองทุน ผู้จัดการกองทุน วันที่เร่ิมบริหาร
กองทุน1 

1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) นางสาวฤดี ปติอารายกลุ 26/9/2555 
3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
4 กองทนุเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 8 (ASP-ACFIXED8) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
6 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 

7 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
8 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
10 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
11 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
14 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
15 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล 18/3/2558 
16 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล 23/7/2558 
17 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล 1/10/2558 
18 กองทนุเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล 28/4/2558 
19 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล 23/9/2558 
20 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
21 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
22 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 9/7/2557 
23 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 24/7/2558 
24 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
25 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 11/8/2558 
26 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป (ASP-EUROPE) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 8/10/2558 
27 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 11/2/2558 
28 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
29 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
30 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสก าไรปนัผล (ASP-GDF) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
31 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
32 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 31/12/2555 
33 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
34 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว  (ASP-LTF) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
35 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
36 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2  (ASP-MMF2) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
37 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) นางสาวฤดี ปติอารายกลุ 1/10/2558 
38 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
39 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 17/12/2557 
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40 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์  (ASP-OIL) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 31/12/2555 
41 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1) นายไมตรี โสตางกูร 25/3/2558 
42 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 16/6/2558 
43 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 16/6/2558 
44 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) นางสาวนรี พฤกษยาภัย 14/5/2556 
45 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส (ASP-SET50FUTURES) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 1/10/2558 
46 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์9 (ASP-STARS9) นายไมตรี โสตางกูร 1/10/2558 
47 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์10 (ASP-STARS10) นายไมตรี โสตางกูร 1/10/2558 
48 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC) นายไมตรี โสตางกูร 1/10/2558 
49 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
50 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
51 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
52 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
53 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
54 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
55 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
56 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด ์(ASP-THBOND) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 
57 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 16/6/2558 
58 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 16/6/2558 
59 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5) นายรัชต์ โสดสถิตย ์ 16/6/2558 
60 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์ม่ันคง 6M1 (SIF-6M1) นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก 1/10/2558 

 
1วันที่ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มบริหารของกองทุน 
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1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายรัชต์ โสดสถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกุล/ 
นายไมตรี โสตางกูร 

2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) 
3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) 
4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2) 
5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3) 
6 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4) 
7 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5) 
8 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6) 
9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7) 
10 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8) 
11 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9) 
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10) 
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1) 
14 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2) 
15 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3) 
16 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1) 
17 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2) 
18 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) 
19 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) 
20 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) 
21 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300) 
22 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) 
23 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป (ASP-EUROPE) 
24 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE) 
25 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) 
26 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสก าไรปนัผล  (ASP-GDF) 
27 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) 
28 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) 
29 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) 
30 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) 
31 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) 
32 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท  (ASP-NGF) 
33 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) 
34 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) 
35 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1) 
36 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4) 
37 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5) 
38 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) 
39 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส (ASP-SET50FUTURES) 
40 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์9 (ASP-STARS9) 
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41 กองทนุปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10) 
42 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 
43 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) 
44 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) 
45 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4) 
46 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) 
47 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) 
48 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)  
49 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)  
50 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด ์(ASP-THBOND)  
51 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)  
52 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)  
53 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)  

 
 
 
 
 
 

 


















































