
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์    
 
 

บลจ. แอสเซท พลัส มอง SET คร่ึงปีหลังเคลื่อนไหวกรอบแคบ 
เตรียมส่งกองทนุ “ASP-SME” และ “ASP-FLEXPLUS” ลงตลาด 

หนัคว้าโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้น Small-Mid Cap และกลยุทธ์ยืดหยุ่น 
เสนอขายครัง้แรก 17 ก.ค.- 1 ส.ค. นี ้

 
บลจ. แอสเซท พลัส  เช่ือหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap) เติบโตก้าวกระโดด 
เตรียมส่ง “กองทุน ASP-SME” ลงตลาด เน้นวิเคราะห์เจาะลึก คัดหุ้นบริษัทท่ีเติบโตสูงรับกระแส 
Mega Trend  เสนอขายพร้อม “กองทุน ASP-FLEXPLUS” ชูจุดเด่นกรอบการลงทุนยืดหยุ่นลงทุน
หุ้นไทยได้ในสัดส่วน 0-100% ควบคู่โอกาสกระจายการลงทุนไปในหุ้นภูมิภาคอาเซียน ตราสารหนี ้
ในประเทศ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เสนอขายครัง้แรกพร้อมกัน 17 กรกฎาคม – 
1 สิงหาคม 2560 
 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยว่า  บลจ. แอสเซท พลัส มองตลาดหุ้นไทยคร่ึงปีหลังปรับตัวในกรอบแคบและยังมี Upside 
ค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากการบริโภคในประเทศเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมองเป้าหมาย SET Index ใน
กรอบ 1,600-1,650 จุด ทัง้นี ้เช่ือว่าในคร่ึงปีหลงัจะเห็นเม็ดเงินในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึน้ เช่นกันกับ
ตวัเลขภาคการสง่ออกและการทอ่งเที่ยวที่ฟืน้ตวั ขณะทีหุ่้นขนาดเลก็และขนาดกลาง (Small-Mid Cap) ยงัมีโอกาสเติบโต
สงู  ทัง้ยงัเป็นจงัหวะส าหรับการเข้าลงทนุในระยะยาวเนื่องจากมลูค่าหุ้น (valuation) ในปัจจุบนัถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบ
กบัศกัยภาพการเติบโตของก าไรบริษัทจดทะเบียน ซึง่คาดการณ์วา่มีแนวโน้มจะเติบโตที่ 9% ในปีนี ้และ 11% ในปี 2561 
 

นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า บลจ. แอสเซท พลสั ยงัคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งให้
โอกาสรับผลตอบแทนสงูกวา่หุ้นขนาดใหญ่ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เห็นได้จากดชันี FTSE Thai Small Mid Cap TRI สามารถ
ให้ผลตอบแทนถึง 12.78% ตอ่ปี สงูกวา่ดชันี SET50 TRI ที่ให้ผลตอบแทน 6.71% ตอ่ปี (ทีม่า: Bloomberg ณ 4 ก.ค. 60 
– อตัราผลตอบแทนค านวณตัง้แต่ 31 ธ.ค. 2557- 30 มิ.ย. 2560) ส าหรับกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ 
มิด แคป อิควิตี ้(ASP-SME) ที่บริษัทจะเสนอขายในวนัที่ 17 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม นี ้เหมาะเป็นทางเลือกส าหรับ      
ผู้ลงทนุท่ีรับความเสีย่งได้สงูและคาดหวงัโอกาสรับผลตอบแทนสงูจากการลงทนุระยะยาวในหุ้น  โดยกองทนุจะเน้นลงทุน
ในหุ้นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ระดบัความเสีย่ง 6 มีจุดเด่นที่กระบวนการวิเคราะห์
และคัดสรรหุ้นแบบเจาะลึกโดยมุ่งเน้นหุ้นของบริษัทที่ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง มีโมเดลในการ
บริหารธุรกิจที่ ชัดเจน ฐานลูกค้าขยายตัวต่อเน่ือง รวมถึงมีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แข็งแกร่งและ                 
ให้ความส าคัญกับ Customer Engagement  ทัง้นี ้บลจ. แอสเซท พลสั มองว่าหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางของ
กลุ่มธุรกิจที่ ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจที่ ได้ประโยชน์จากก าลังซือ้ของผู้บริโภคชาวจีนและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ตลอดจนธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากความพยายามลดหนีน้อก
ระบบของภาครัฐยงัมีความน่าสนใจและมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีได้ 



 

 
 

 

“นอกจากกองทนุ ASP-SME แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน บลจ. แอสเซท พลัสจะเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส 
เฟล็กซิเบิล้ พลัส (ASP-FLEXPLUS) เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพิ่มเติม โดยกองทุนดังกล่าว
เป็นกองทุนผสม ระดบัความเสี่ยง 5 ออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ทัง้ในตลาดหุ้นขา
ขึน้และตลาดขาลง เน่ืองจากเน้นกลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุกและมีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 0-100%      
จึงสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ สามารถลงทุนได้ทัง้ในตลาดหุ้นไทย ตราสารหนีใ้น
ประเทศ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน REITs ทัง้ยังสามารถกระจายการลงทุนไปในหุ้นภูมิภาคอาเซียนซึ่งเรา
เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมได้เน่ืองจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN  ยังเติบโตอย่าง

โดดเด่น ซึง่ลา่สดุ IMF คาดวา่ GDP ของประเทศกลุม่ ASEAN ในปี 2561 จะขยายตวัถึง 5.1% สงูกว่าสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่า
จะเติบโต 2.5%  โดยบลจ. แอสเซท พลัส มองว่าตลาดหุ้นเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจเนื่องจากมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงู ทัง้นี ้ในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน” นายรัชต์กลา่ว 
 

ส าหรับมมุมองการลงทนุในสนิทรัพย์อื่น นายรัชต์กลา่วเพิ่มเติมวา่ บลจ. แอสเซท พลสั ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาด
หุ้นภมิูภาคยุโรปและตลาดหุ้นเอเชีย โดยหุ้นยุโรปยงัมีระดบัราคาที่น่าสนใจและต ่ากว่าตลาดหุ้นประเทศพฒันาแล้ว
ถึง 9% และต ่ากวา่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 15% ทัง้ยงัมีโอกาสเติบโตตามการฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องของเศรษฐกิจยโุรป คาดการณ์
การเติบโตของผลก าไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นยโุรปประมาณ 15% ส าหรับตลาดเอเชียมองวา่ตลาดหุ้นไต้หวนัและ
เกาหลียงัมีโอกาสสร้างลตอบแทนที่น่าสนใจและจะได้ประโยชน์จาก Tech Super Cycle ด้านตลาดจีนเช่ือว่าจะได้
อานิสงส์จากพฒันาการส าคญัที่ก้าวสูส่ากลทัง้การที่หุ้นจีนได้รับการผนวกเข้าสู ่MSCI Emerging Market Index และ
โอกาสการลงทนุในตราสารหนีจ้าก China-Hong Kong Bond Connect ขณะที่ทิศทางดอกเบีย้ในประเทศคาดว่าจะ
ยงัคงทรงตวัตอ่เนื่องเพื่อสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ทัง้นี ้แนะน าผู้ลงทนุที่รับความเสี่ยงได้สงู เลือกกระจาย
สินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) โดยอาจเลือกลงทุนในหุ้นไทย 40%  หุ้นต่างประเทศ 20%  ตราสารหนีแ้ละกองทุน
ผสม 40%   
 

ผู้ลงทนุท่ีสนใจสามารถลงทนุในกองทุน ASP-SME และ กองทุน ASP-FLEXPLUS ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพียง 
5,000 บาท และครัง้ตอ่ไป 5,000 บาท สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมและขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั 
ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111  ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 

ผู้ลงทนุ “โปรดท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ” / ผลการด าเนินงาน
ในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / กองทนุ ASP-FLEXPLUS มีนโยบายปอ้งกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเฉพาะสว่นท่ีลงทนุในต่างประเทศตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ ผู้ลงทนุจึงอาจขาดทนุ
หรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต า่กวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 


