
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มดิ แคป อคิวติี้ 

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 

(ASP-SME) 



ท ำไมต้องลงทุนกองทุนหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 



ในควำมเป็นจริง 

ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

กำรเลือกลงทุนในหุ้นขนำดเล็กที่มีคุณภำพ ในระยะยำว 

จะมีกำรเตบิโตแบบกำ้วกระโดด ในขณะทีค่วำมเสีย่งสำมำรถควบคุมได้ 

สิ่งที่นกัลงทุนทัว่ไปคิด 

สภำพคล่องต่ ำ 

หุ้นขนำดใหญ่มพีื้นฐำนที ่

แข็งแกร่งเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

เสี่ยงกำรล้มละลำย ผันผวนสูง 

สำมำรถจัดระเบียบกองทุนเพื่อ 

ลดควำมเสี่ยงเรื่องสภำพคล่องได้ 

หุ้นขนำดเล็กที่มีคุณภำพสำมำรถ 

สร้ำงผลตอบแทนสูงแบบก้ำวกระโดดได ้

เลือกลงทุนในบริษัทเล็กที่มีคุณภำพจะ 

ท ำให้ควำมผันผวนที่เกดิจำกปัจจัยตลำดลดต่ ำลง 

(Low Market Risk and Beta) 

GAP 
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ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

โอกำสผลตอบแทน 

ระยะยำวทีด่ีกวำ่ 

หุน้ขนำดใหญ ่

และโอกำสกำรเตบิโต 

แบบกำ้วกระโดด  

นักลงทุนใหค้วำมสนใจ

น้อยท ำใหม้โีอกำส 

ลงทุนในขณะทีม่ี  

Valuation น่ำสนใจ 

โอกำสรบัผลตอบแทน 

ที่มำกขึ้นจำกกำร 

ควบรวมกจิกำร 

ท ำไมต้องลงทุนในหุ้นขนำดกลำงขนำดเล็ก 

4 



ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

“ หุ้นขนำดกลำงขนำดเลก็สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนไดด้ีกวำ่หุ้นขนำดใหญ่ ” 

โอกำสผลตอบแทน 

ระยะยำวทีด่กีวำ่ 

หุน้ขนำดใหญ ่

และโอกำสกำรเติบโต 

แบบกำ้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในกำรลงทุนใน หุ้นใหญ ่vs หุ้นกลำง-เล็ก ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ* 

ช่วงเวลำในกำรค ำนวณอัตรำผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 

≈12.73%ต่อป ี

≈6.71%ต่อป ี

*ข้อมูลกำรน ำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่ำงประกอบค ำอธิบำยลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลรำคำย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 
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ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

โอกำสผลตอบแทน 

ระยะยำวทีด่กีวำ่ 

หุน้ขนำดใหญ ่

และโอกำสกำรเติบโต 

แบบกำ้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในกำรลงทุนในหุ้น Banking vs Finance ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ* 

≈27.74%ต่อป ี

≈7.68%ต่อป ี

“ หุ้น Finance ทีเ่ป็นตวัแทนของหุ้นขนำดกลำง-เลก็ สำมำรถสรำ้ง

ผลตอบแทนได้ดกีวำ่หุ้น Banking ที่เปน็ตวัแทนของหุ้นขนำดใหญ่” 

*ข้อมูลกำรน ำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่ำงประกอบค ำอธิบำยลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลรำคำย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 

ช่วงเวลำในกำรค ำนวณอัตรำผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 
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ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

โอกำสผลตอบแทน 

ระยะยำวทีด่กีวำ่ 

หุน้ขนำดใหญ ่

และโอกำสกำรเติบโต 

แบบกำ้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในกำรลงทุนในหุ้น ICT vs Electronics ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ* 

≈24.75%ต่อป ี

≈-0.29%ต่อป ี

“ หุ้น Electronics ทีเ่ปน็ตวัแทนของหุ้นขนำดกลำง-เลก็ สำมำรถสรำ้ง

ผลตอบแทนได้ดกีวำ่หุ้น ICT ทีเ่ปน็ตวัแทนของหุ้นขนำดใหญ่ ” 

*ข้อมูลกำรน ำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่ำงประกอบค ำอธิบำยลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลรำคำย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 

ช่วงเวลำในกำรค ำนวณอัตรำผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 

7 



ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

“คนให้ควำมสนใจในหุ้นขนำดกลำง-เล็กน้อยกวำ่หุ้นขนำดใหญ่ 

ท ำให้มีโอกำสลงทนุในขณะที่ Valuation น่ำสนใจ ” 

Source: Bloomberg as of 4 July 2017, (*)  ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตมิไดเ้ป็นกำรยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

Valuation Big Cap vs Mid-Small Cap Stock* 

นกัลงทุนใหค้วำม

สนใจน้อยท ำใหม้ี

โอกำสลงทนุ 

ในขณะทีม่ ี

Valuation นำ่สนใจ 

30

1.69

1.60

1.55

1.41

2018F 2019F

1.55

1.41

1.30

1.18

2018F 2019F

Price to Book Ratio PEG Ratio

รำคำเทยีบกบั

ผลก ำไรและอตัรำเติบโต

ทีน่ำ่สนใจเมือ่เทยีบกับ

หุน้ตวัใหญ่

รำคำเทยีบกบัมลูคำ่

ทำงบญัชทีีน่ ่ำสนใจเมือ่

เทยีบกบัหุน้ตวัใหญ่

Earning Growth

8.80% 8.87%

10.60% 10.55%

2018F 2019F

โอกำสเตบิโต

ทีด่กีวำ่

13.62

12.51

13.79

12.47

2018F 2019F

P/E Ratio

รำคำเทยีบกบั

ก ำไรทีใ่กลเ้คยีงกบั

หุน้ขนำดใหญแ่ตใ่ห้

โอกำสเตบิโตทีด่ีกวำ่

Mid/Small Cap Stock (FTSE Thailand Mid/Small Cap Index) Big Cap Stock (SET50)
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ท ำไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนำดกลำง-เล็ก? 

Source: Bloomberg M&A, February 2016, http://fundmanagertalk.com, 

โอกำสจำกกำรควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) 

โอกำสรบั

ผลตอบแทน 

มำกขึน้จำกกำร 

ควบรวมกจิกำร 

กำรจ่ำยชดเชย  

บริษัทที่มำเข้ำซื้ออำจจ่ำยชดเชย ให้กับ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทขนำดกลำง-เล็ก 

รำคำหุ้นมักปรับตัวสูงขึ้น 

ในช่วงที่มีข่ำวว่ำจะถูกซื้อกิจกำร 

รำคำหุน้ขึน้ 

บริษัทขนำดกลำง-เล็กที่

เติบโตและสร้ำงผลก ำไรด ี

เป็นเป้ำหมำย M&A  

ของบริษัทใหญ ่

บริษัทที่เข้ำไปซื้อจ่ำยให ้

บริษัทเล็กมำกกว่ำ  

Market cap 20 – 30%  

“ หุ้นขนำดกลำง-เล็กที่มกีำรเตบิโตอยำ่งสม่ ำเสมอ มโีอกำสรับผลตอบแทน 

ที่มำกขึ้นจำกกำรควบรวมกจิกำรกบับริษัททีใ่หญแ่ละมั่นคงกว่ำ ” 
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ปรัชญำกำรลงทุน & กระบวนกำรลงทุน 



ปรชัญำกำรลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกทีมงำนผู้จัดกำรกองทุนที่มีควำมเป็นมืออำชีพสูง 

ผลกำร 

ด ำเนนิงำน 

ที่โดดเด่น 

ควำมเป็น 

มืออำชีพ 

Passion 

ในกำรลงทุน 

วินัยใน 

กำรลงทุน 

กำรท ำงำน 

เป็นทีม 
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ปรชัญำกำรลงทนุ 

กระบวนกำรลงทุนที่เป็นระบบ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักลงทุน 

 เรำเชื่อในกำรวิเครำะห์จำกพื้นฐำน (Bottom-Up Approach) 

และกำรเสำะหำบริษัทที่มีโมเดลในกำรด ำเนินธุรกิจและศักยภำพ 

ในกำรเติบโตด้วยรำคำที่เหมำะสม 

 

 เรำเชื่อว่ำตลำดยังไม่สำมำรถสะท้อนรำคำที่แท้จริงของบริษัทได้

ทั้งหมด (Market Inefficiencies) ซึ่งเรำสำมำรถหำโอกำสกำร

ลงทุนท่ีดีจำกสภำวะตลำดแบบนี้ได้ 

 

 กำรกระจำยกำรลงทุนเป็นส่ิงส ำคัญที่จะช่วยลดควำมผันผวน

ของผลกำรด ำเนินงำนในช่วงวิกฤติได้ 

Valuation 

Quality Timing 
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กระบวนกำรลงทุน 

กระบวนกำรลงทุนที่เป็นระบบ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักลงทุน 

High Conviction in   

Mid-Small Cap Stock 

High Quality of 

 Earning growth 

Investment 

Theme 

เนน้ควำมคดิสรำ้งสรรค์ 

และไอเดียกำรลงทุน 
วเิครำะหบ์รษิทัเชิงลกึ 

Proactive  

Company Visit 

Competitive Advantage 

Analysis 

Monitoring &  

Risk Control 

กำรน ำไปลงทุนจริง 

Buy Discipline 

Sell Discipline 

Industry and Business 

Analysis 
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กระบวนกำรลงทุน 

เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ ไอเดียกำรลงทุน 

High Conviction in   

Mid-Small Cap Stock 

High Quality of 

 Earning growth 

Investment 

Theme 

เน้นลงทุนในบริษัททีม่ีลักษณะกำรประกอบกิจกำรที่เข้ำกบั 

Mega Trends หรือสภำวะกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจและสังคม 

เลือกลงทุนในบริษัทที่สำมำรถจับฐำนลูกค้ำที่มีก ำลังซื้อ 

และมีฐำนลูกค้ำท่ีเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง + ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงแบรนด์

ของบริษัท และเช่ือในควำมส ำคัญของกำรท ำ Customer Engagement 

• เชื่อใน Market Inefficiencies และ พยำยำมหำบริษัทขนำดกลำงและเล็ก 

ที่สำมำรถสร้ำง Earning Surprise ให้แก่ผู้ลงทุน 

• คัดสรรบริษัททีม่ีกลยุทธ์กำรท ำธุรกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Strategic Innovation)  
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กระบวนกำรลงทุน 

วิเครำะห์บริษัทเชิงลึก 

Proactive  

Company Visit 

Competitive Advantage 

Analysis 

Industry and Business 

Analysis 

Passion ในกำรลงทุนแบบเชิงรุก และกำรค้นหำบริษัทเพื่อ 

เข้ำลงทุน โดยมีกำรเข้ำพบผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยไมร่รีอ 

SWOT Analysis Porters 5 Forces 



16 

กระบวนกำรลงทุน 

กำรน ำไปลงทุนจริง 

Buy Discipline 

Sell Discipline 

Monitoring &  

Risk Control 

•  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอและมี 

    กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมคำดหรือไม ่

•  บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรกระจำยกำรลงทนุ 

จะซือ้เมือ่ จะขำยเมือ่ 

• บริษัทมกีำรเติบโตทีโ่ดดเด่น 

   และสม่ ำเสมอ 

• มีรำคำที่สมเหตุสมผลตำมพื้นฐำน 

• รำคำถึงเป้ำหมำย 

• มีกำรเปลี่ยนแปลง 

   (Industry, Business Model) 

   ที่จะกระทบต่อควำมสำมำรถใน 

   กำรสร้ำงก ำไร 



ตัวอย่ำงกำรลงทุนในหุ้นกลำง-เล็ก 
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ตัวอยำ่งกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็ก 

กลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีในยคุดจิทิลั 

(Digital Economy) 

กลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ำกกำรก ำลงัซือ้ทีสู่งของคนจนีและ

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ CLMV 

กลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ำกควำมพยำยำมลดหนี้ 

นอกระบบของภำครฐั 

ตัวอย่ำงแนวทำงในกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็ก 
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ตัวอยำ่งกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็ก 

Digital Economy: ประโยชน์จำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ำสู่ยุค Digital 

“Digital Economy” 

เลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

 

ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จำกแนวโน้ม 

กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยน

เข้ำสู่ยุค Digital 



บริษัทผู้ให้บริกำร Online Services ที่ครอบคลุมธุรกรรมทำงกำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 
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Performance & Valuation* 

Ratios 2017F 2018F  

P/E Ratio 45.7 40.9 

Earning Growth 25.0% 25.0% 

PEG Ratio 1.8 1.6 

RoE 21.6% 21.4% 

บริษัทขนำดเล็กที่มีผู้บริหำรมืออำชีพ มีประสบกำรณ์ 

และมุมมองที่กว้ำงไกล ได้รับประโยชน์จำกแนวโน้ม 

กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนเข้ำสู่ยุค Digital 

Porters 5 Forces Company Profile 

ตัวอยำ่งกำรลงทนุในหุน้ขนำดกลำง-เลก็  

-Digital Economy Theme- 

สนิคำ้ทดแทน 

บริกำรของบริษัทอยู่ในรูปแบบ

ของสินค้ำทดแทนเทคโนโลยีเก่ำ 

ปัจจุบันจึงยังไม่มี 

กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

ในธุรกิจหลักมีผู้ประกอบกำร

เพียง 3 บริษัท ซึ่งบริษัทน้ีมีส่วน

แบ่งตลำดมำกกวำ่ 50% 

คู่แขง่รำยใหม ่

เข้ำมำยำก เพรำะต้องมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ ลักษณะและวงจรใน

กำรด ำเนินธุรกิจ 

อ ำนำจตอ่รองของลกูคำ้ 

ค่อนข้ำงนอ้ย เพรำะผู้ผลิต

มีจ ำนวนน้อยรำย ฐำน

ลูกค้ำเป็นรำยยอ่ยๆ 

อ ำนำจตอ่รอง 

ของ Supplier 

แทบไม่มี เน่ืองจำกบริษัท 

เป็นคนออกแบบและ 

ผลิตสินค้ำบริกำรเอง 

Source: Bloomberg, Bloomberg Consensus as of 6 July 2017, (*) ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตมิได้เปน็กำรยืนยนัถึงผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 

หุ้น A 
≈66%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈10%  

   ตอ่ป ี

ช่วงเวลำ : 16/6/2016 – 6/7/2017 
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ตัวอยำ่งกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็ก 

High Potential Economy : มองหำตลำดต่ำงประเทศที่มีศักยภำพกำรเติบโตสูง 

“High Potential 

   Economy” 

เลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับ

ประโยชน์จำกกำรก ำลังซื้อที่สูงของ

คนจีนและกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV 

 

ประกอบกับบริษัทที่ผู้บริหำรมี

วิสัยทัศน์ที่ก้ำวไกล ไปพร้อมกับ

กำรขยำยตัวสู่ตลำดต่ำงประเทศ 



บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑเ์พื่อควำมงำมที่โดนใจลูกค้ำ 
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สนิคำ้ทดแทน 

มีไม่มำกนัก เพรำะนับเป็นหน่ึง

ในปัจจัยในกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั

ของผู้บริโภค 

กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

กำรแขง่ขันคอ่นข้ำงสูงเน่ืองจำก

มีผู้ผลิตมำกรำย ดังนั้นผู้ท่ี

สำมำรถสร้ำงแบรนด์ครองใจ

ผู้บริโภคได้คือผู้ท่ีชนะในตลำดน้ี 

Performance & Valuation* 

ตัวอยำ่งกำรลงทนุในหุน้ขนำดกลำง-เลก็  

-Power of Chinese and CLMV Expansion Theme- 

คู่แขง่รำยใหม ่

มีเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอ้งใชเ้วลำ

ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ 

ของสินค้ำ และแบรนด์ 

อ ำนำจตอ่รองของลกูคำ้ 

มีพอสมควร เน่ืองจำก

ลูกค้ำมีทำงเลอืกในกำร

สินค้ำได้หลำกหลำย 

อ ำนำจตอ่รอง 

ของ Supplier 

น้อยถึงปำนกลำง 

เน่ืองจำกมีผู้รับจ้ำงผลิต

หลำยรำย แต่สูตรสินค้ำ

ยังคงอยู่ท่ีตัวบริษัท 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑเ์พื่อควำม

งำมมีผู้บริหำรสำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภค 

และ พัฒนำผลิตภัณฑ์ของตนอยู่เสมอ 

Porters 5 Forces Company Profile 

Ratios 2017F 2018F  

P/E Ratio 34.9 27.7 

Earning Growth 35.0% 26.0% 

PEG Ratio 1.0 1.1 

RoE 63.9% 70.7% 

Source: Bloomberg, Bloomberg Consensus as of 6 July 2017, (*) ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตมิได้เปน็กำรยืนยนัถึงผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 

หุ้น B 
≈57%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈2%  

   ตอ่ป ี

ช่วงเวลำ : 31/12/2014 – 6/7/2017 
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ตัวอยำ่งกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็ก 

Nano Finance : ควำมพยำยำมของรัฐบำลที่จะลดหนี้นอกระบบ 

“ Nano Finance” 

ควำมพยำยำมของรัฐบำลที่จะลด

หนี้นอกระบบ และควบคุมกำร

ปล่อยสินเชื่อของภำคธนำคำร  

 

ปัจจัยบวกต่อธุรกิจประเภทสินเชื่อ

หลำกหลำยประเภท ทั้งสินเชื่อเพ่ือ

บุคคลรำยย่อย สินเชื่อรถยนต์ ที่

เป็นทำงออกของลูกหนี้รำยย่อย 



บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อที่ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำรำยย่อย 
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สนิคำ้ทดแทน 

มี แต่มำพร้อมด้วย 

ต้นทุนของผู้บริโภค 

ท่ีสูงกว่ำ 

กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

กำรแขง่ขันน้อยถึงปำนกลำง ดู

ได้จำกอัตรำก ำไรสุทธิที่ท ำได้ 

และตลำดยังมีควำมตอ้งกำร

บริโภคอีกมำก 

Performance & Valuation* 

ตัวอยำ่งกำรลงทนุในหุน้ขนำดกลำง-เลก็  

- กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จำกควำมพยำยำมลดหนี้นอกระบบของภำครัฐ - 

คู่แขง่รำยใหม ่

สำมำรถเขำ้มำได้ แต่ตอ้งมี

ควำมรู้ประสบกำรณ์และฐำน

เงินทุนพอสมควร 

อ ำนำจตอ่รองของลกูคำ้ 

ค่อนข้ำงนอ้ย 

เน่ืองจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ 

เป็นรำยยอ่ย 

อ ำนำจตอ่รอง 

ของ Supplier 

ค่อนข้ำงนอ้ย เน่ืองจำก 

ในสภำวะตลำดปัจจุบัน 

สภำพคล่องในระบบสูง

มำก จึงไม่เป็นปัญหำ 

Source: Bloomberg, Bloomberg Consensus as of 6 July 2017, (*) ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตมิได้เปน็กำรยืนยนัถึงผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อหลำกหลำย 

ประเภททั้งสินเชื่อเพื่อบุคคลรำยย่อย สินเชื่อรถยนต์ 

ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้ำ 

Porters 5 Forces Company Profile 

Ratios 2017F 2018F  

P/E Ratio 32.4 23.7 

Earning Growth 51.0% 36.0% 

PEG Ratio 0.6 0.7 

RoE 28.9% 30.5% 

ช่วงเวลำ : 31/12/2014 – 6/7/2017 

หุ้น B 
≈50%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈2%  

   ตอ่ป ี
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Source: Bloomberg, Performance as of 31 December 2016, (*)  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นกำรยนืยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ผลกำรด ำเนินงำนของผู้จดักำรกองทุนในอดีต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) 

 90  

 100  

 110  

 120  

 130  

 140  

 150  

 160  

Aug 15 Oct 15 Dec 15 Feb 16 Apr 16 Jun 16 Aug 16 Oct 16 Dec 16 

ช่วงเวลำ YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

ตัง้แตจ่ดัตัง้

กองทนุ 

25/8/2015 

Performance (%) 

Fund A 35.53% 11.79% 21.74% 35.53% N/A  N/A N/A 55.07% 

SET TRI 23.85% 4.24% 8.09% 23.85% N/A  N/A N/A 21.29% 

FTSE Thailand Mid/Small Cap 23.39% 7.41% 10.17% 23.39% N/A  N/A N/A 31.22% 

Standard 

Deviation (%) 

Fund A 18.00% 20.60% 20.96% 18.00% N/A  N/A  N/A  17.18% 

SET TRI 14.21% 15.27% 14.37% 14.21% N/A  N/A  N/A  14.17% 

FTSE Thailand Mid/Small Cap 14.01% 16.30% 15.67% 14.01% N/A  N/A  N/A  14.10% 

Information Ratio 

With SET TRI            1.00             0.73             1.23             1.00  N/A N/A N/A            3.03  

with FTSE Thailand Mid/Small Cap            1.29             0.46             1.20             1.29  N/A N/A N/A            2.54  

กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีกว่ำ SET และ FTSE Thailand Mid Small Cap* 

ช่วงเวลำ : นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 25/8/2015 ถงึ 31/12/2016 

กองทุน A ที่บริหำรโดย 

ผู้จัดกำรกองทุน 

≈55% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

FTSE Thailand 

Mid/Small Cap 

≈31% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

SET Index 

Total Return 

≈21% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 
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กลุม่กองทนุทีต่อบโจทยค์วำมต้องกำรด้ำนผลตอบแทน 

ASP-SME : กองทุนที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรด้ำนผลตอบแทนที่โดดเด่นด้วยกำร 

ลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็กที่มีศักยภำพในกำรเติบโตสูงจำก บลจ.แอสเซท พลัส 

ควำมเสีย่ง 

เน้นลงทุนในเงินฝำก 

/ตรำสำรหนี้ระยะสั้นทั้งใน 

และต่ำงประเทศ 

เน้นลงทุนตรำสำรหนี้ 

ระยะสั้น-กลำง 

เน้นลงทุนในต่ำงประเทศ 

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ 

ที่หลำกหลำย 

เน้นลงทุนในต่ำงประเทศ 

ผลตอบแทน 

เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มี

โอกำสกำรเจริญเติบโตที่ดี 

และแสวงหำโอกำสกำรลงทุน

ในสินทรัพย์ที่หลำกหลำย  

เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนำด

กลำง-เล็กที่มีกำรเติบโต

อย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 

ASP-DPLUS 

ASP-SME 

ASP-FFPLUS 

ASP-FLEXPLUS 

ASPGIPLUS 



โครงสรำ้งกองทนุ ASP-SME 

จุดประสงค์ 

กำรลงทุน 

1. แสวงหำกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำง-เล็กที่มีโอกำสเติบโตในอนำคต 

2. ลงทุนในบริษัทที่มีโมเดลในกำรบริหำรธุรกิจที่ชัดเจนและมีกำรเติบโตต่อเนื่อง 

มีโอกำสท ำก ำไรได้สูงกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ 

3.   เหมำะกับผู้ต้องกำรโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่โดดเด่นจำกกำรลงทุนใน 

หุ้นไทยขนำดกลำง-เล็ก 

• กองทุนมีนโยบำยที่จะลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี

ปัจจัยพื้นฐำนดี และ/หรือมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจ โดยเน้นลงทุนใน

ตรำสำรทุนของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

• กองทุนจะมี net exposure ในตรำสำรทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โครงสร้ำงกองทุน 

เนน้กำรลงทุนในหุน้ขนำดกลำง-เลก็ 
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รำยละเอียดกองทนุ ASP-SME 

ชื่อโครงกำร 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME) 

อำยโุครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร 

ประเภทกองทนุ กองทุนตรำสำรทุน 

มลูคำ่โครงกำร 2,000 ลำ้นบำท 

นโยบำยกำรลงทนุ 

กองทุนมีนโยบำยที่จะลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐำนดี และ /หรือมี

แนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทขนำดกลำง

และขนำดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตรำสำรทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตรำสำรหนี้ และ/หรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตรำ

สำรทำงกำรเงิน และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนทรัพย์สิน

อ่ืนใดหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดหรือให้

ควำมเห็นชอบ 

 

นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ในตรำสำรที่มีสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง 

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำ

สำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และ

ตรำสำรทุน Unlisted securities อย่ำงไรก็ตำม อำจมีไว้ซ่ึงตรำสำรดังกล่ำวได้ เฉพำะ

กรณีที่ตรำสำรหนี้นั้นได้รับจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ Investment grade หรือจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน

เท่ำนั้น 

 

บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็กส ำหรับกองทุนนี้ ให้หมำยถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกำรจอง

ซ้ือหุ้นที่เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่ำ

หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท ณ วัน

ท ำกำรก่อนหน้ำวันที่กองทุนลงทุน 

ระดบัควำมเสีย่งกองทนุ 

วนัท ำกำรซื้อหนว่ยลงทนุ 

ทุกวันท ำกำรซ้ือขำยของกองทุน
(1)  

ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรจนถึง 15.30 น. 

มลูคำ่ขัน้ต่ ำในกำรซือ้ 
ครั้งแรก 5,000 บำท ถัดไป 5,000 บำท 

วนัท ำกำร 

ขำยคนืหนว่ยลงทนุ 

ทุกวันท ำกำรซ้ือขำยของกองทุน*  

ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรจนถึง 15.30 น. 

มลูคำ่ขัน้ต่ ำกำรขำยคนื 
ไม่มี (และไมม่ีกำรก ำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ ำ) 

ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ 

ภำยใน 4 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

โดยไม่นับรวมวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศ 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูล้งทนุ (% ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ) 

คำ่ธรรมเนยีมกำรขำย
(2) 

ไม่เกนิ 1.50% (เก็บจริง 1.50%, ช่วงโปรโมชั่น 0.85%
(3)

)
 

คำ่ธรรมเนยีมกำรรบัซือ้คนื
(2)

 ไม่ม ี

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทนุ (% ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

คำ่ธรรมเนยีมกำรจดักำร
(2)

 ไม่เกนิ 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.6050% ต่อปี) 

คำ่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(2)

 ไม่เกนิ 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี) 

คำ่ธรรมเนยีมนำยทะเบยีน
(2)

 ไม่เกนิ 0.99% ต่อปี   

เพดำนคำ่ธรรมเนยีมรวม
(2)

 ไม่เกนิ 4.49% ต่อปี 

1

วันท ำกำรซ้ือขำยของกองทุน หมำยถงึ วันท ำกำรปกติของบริษัทจัดกำรกองทนุต่ำงประเทศ และประเทศที่เกีย่วข้องกับกำรลงทุน (ถ้ำม)ี,  

2

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเป็นอัตรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษธีุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน (ถ้ำม)ี, 
3

ช่วงโปรโมช่ัน 1 – 30 กันยำยน 2560 

Source: Asset Plus Fund Management as of 27 September 2017 

ควำมเสีย่งระดับ: 6 
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คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำ หรือผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรปรับตัวขึ้นลง  โดยได้รับผลกระทบจำกปจัจัย

ทำงเศรษฐกิจ หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน อตัรำดอกเบี้ย เป็นตน้  

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษทัจัดกำรจะกระจำยกำรลงทุน โดยวิเครำะห์ข้อมูลของตรำสำร และสภำวะกำรลงทุน

ในขณะนั้น 

ปจัจยัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market risk) 

คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท อำจเป็นเหตุใหผู้้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่ 

คำดหวัง    

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเสี่ยง : ผู้จัดกำรกองทนุมหีน้ำที่วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงนิ กำรบรหิำรของบริษทัที่ลงทนุ รวมทั้ง

ธุรกจิ และอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันของบรษิัทนั้นๆ อย่ำงตอ่เนือ่งเพือ่ปอ้งกนัควำมเส่ียงดังกล่ำว 

ปจัจยัควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business risk) 

คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรทีซ่ื้อหรือขำยตรำสำรไม่ได้ในระยะเวลำหรือรำคำตำมทีก่ ำหนดไว้ เนื่องจำกโอกำสในกำรซือ้หรอืขำย 

ตรำสำรมีจ ำกัด  

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษทัจัดกำรจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรที่มีสภำพคล่องสูงถึงปำนกลำงเพือ่ควำม

คล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน 

ปจัจยัควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) 
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คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่ผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงนิตน้ และ/หรือดอกเบี้ยได้ตำมทีก่ ำหนด 

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ลดควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะพจิำรณำลงทุนในตรำสำรที่ผู้ออกตรำสำรมคีวำมมัน่คง มีสถำนะกำรเงินที่ดี 

และจะได้มีกำรจัดท ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของผูอ้อกตรำสำร รวมถึงอตัรำส่วนด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน เพื่อ

ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เนื่องจำกสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำหลักทรัพยพ์ื้นฐำน ดังนั้น หำกกองทนุลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

ย่อมท ำให้สินทรพัย์สุทธิมคีวำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลักทรพัย์พืน้ฐำน (Underlying Asset) 

กรณีทีก่องทุนลงทนุในหลักทรพัย์ดังกล่ำวเพื่อปอ้งกันควำมเส่ียง กองทุนจะผูกพันตำมเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำปอ้งกนัควำมเส่ียง ซึ่ง

รำคำ ณ วันใช้สิทธอิำจมำกกว่ำ หรอืนอ้ยกว่ำรำคำตลำดขณะนั้น ทั้งนี้ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียง

นั้น อำจไม่สำมำรถปอ้งกันควำมเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผูจ้ัดกำรกองทนุคำดกำรณ์ผิด กองทนุอำจเสียโอกำสในกำรได้รับ

ผลตอบแทนทีม่ำกขึ้น 

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ปอ้งกนัควำมเสี่ยง :  ผู้จัดกำรกองทุนจะวิเครำะห์สถำนกำรณอ์ย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรลงทนุในสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำเป็นไปในทิศทำงทีถู่กต้อง เพือ่ปอ้งกนัควำมเส่ียงและเพื่อใหก้องทุนมีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่มำกขึน้ โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมำะสมกบัหลกัทรพัย์ที่ตอ้งกำรป้องกันควำมเส่ียง 

ปจัจยัควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำร (Credit risk) 

ปจัจยัควำมเสีย่งจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Leverage risk) 
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กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงที่เป็นไปตำมเกณฑ์หรอืได้รับควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งมีกำรจ่ำยผลตอบแทนในกำรลงทุนโดยอ้ำงอิงกับสินค้ำหรอืตัวแปรเฉพำะเมือ่สินค้ำหรือตัวแปรและ

โครงสร้ำงของตรำสำรประเภทนี้ ไม่ขัดกบัวัตถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทนุ อำทิ กำรเพิม่ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำ

แลกเปล่ียนให้แก่กองทนุตรำสำรหนี้ (Currency Mismatch) หรือกำรสร้ำงภำระผูกพนัให้เกนิกว่ำมูลคำ่สินทรัพย์สุทธิของกองทนุ 

(Leverage) เช่น กำรเข้ำเป็นคู่สัญญำออปชันที่ผกูพันกองทนุในฐำนะผู้ให้สัญญำ (Option Writer) โดยไม่มีกำรลงทุนในสินค้ำอ้ำงอิง

เพียงพอตอ่กำรส่งมอบ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำและ/หรือในตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่ปอ้งกนัควำมเสี่ยง : บริษทัจัดกำรจะเลือกลงทุนกับคูสั่ญญำที่ได้รับกำรจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดับ

ที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) จำกสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถอืที่ได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี้ 

ตรำสำรดังกล่ำวโดยส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ท ำใหก้องทุนมีควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำรได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพจิำรณำลงทุนในสัดส่วนที่เหมำะสมเพือ่ปอ้งกันควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรและอำยุของ Structured 

Note ที่ไม่ยำวมำกนักเพือ่ปอ้งกนัควำมเส่ียงดังกล่ำว นอกจำกนั้นแล้ว บำงตรำสำรให้สิทธิแกผู่้ออกในกำรทีจ่ะช ำระหนี้ตำมตรำสำร

ก่อนครบอำยุตรำสำร ซึ่งในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรก่อนครบอำยุตรำสำรนั้น อำจมีผลกระทบจำกมลูค่ำหลักทรพัย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึน้ได้ 

ปจัจยัควำมเสีย่งของกำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีัญญำซื้อขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) 
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ประวตัิผู้จัดกำรกองทุน 

ทพิย์วด ีอภชิัยสริิ, CFA 

Tipwadee Apichaisiri 

Senior Fund Manager 

Years of Investment 

Experience: 11  

Education: 

• Studying Master’s 

degree in Executive 

MBA,  

Chulalongkorn 

University 

 

• Bachelor’s degree 

in Computer 

Engineering, 

Chulalongkorn 

University 

กองทนุทีอ่ยูใ่นกำรดแูล 

 ASP-LTF 

 ASP- GLTF 

 ASP-SME 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 2017 – Present: Equity Fund Manager, 

Asset Plus Fund Management 

 Feb 2012 – Apr 2017: Vice President, 

Domestic Equity Fund Manager,  

UOB Asset Management(Thailand) 

 Dec 2009 – Feb 2012: Fund Manager, 

Tisco Asset Management 

 Apr 2006 – Dec 2009: Asset Allocation 

Strategist and Investment Analyst,  

SCB Asset Management 

เน้นเฟ้นหำและคัดสรรบริษัทซึ่งน ำโดยผู้บริหำรที่มี

คุณภำพที่มีผลกำรด ำเนินงำนเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และน ำมำ

ลงทุนเพื่อเน้นสร้ำงผลตอบแทนที่ดี ในระยะยำวจำกกำร

เปล่ียนแปลงของรำคำหลักทรัพย์ โดยลงทุนด้วยควำมรู้ของ

ทีมงำนมืออำชีพ ที่มีวินัยในกำรลงทุน และมีควำมมุ่งมั่นที่จะ

หำโอกำสสร้ำงผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประสบกำรณ์กำรลงทุนในธุรกิจจัดกำรกองทุนกว่ำ 

11 ปี ทั้งกำรบริหำรกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

เคยบริหำรหนึ่งในกองทุนตรำสำรทุนในประเทศที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศและเคยบริหำรกองทุนที่เน้นลงทุน

ในหุ้นขนำดกลำงและเล็กที่ ให้ผลตอบแทนสูงที่ สุดใน

อุตสำหกรรมในปี 2016 



ปรชัญำกำรลงทนุ 

ประสบกำรณก์ำรลงทนุ 

34 

ประวตัิผู้จัดกำรกองทุน 

กมลยศ สขุมุสวุรรณ , CFA 

Kamonyos 

Sukhumsuwan, CFA 

Senior Fund Manager 

Years of Investment 

Experience: 9 

Education: 

 Master of Science in 

Financial Investment 

and Risk Management, 

The National Institute 

of Development 

Administration (NIDA) 

 

 Bachelor of Business 

Administration, 

Kasetsart University 

กองทนุทีอ่ยูใ่นกำรดแูล 

 ASP-THEQ 

 ASP-ERF 

 ASP-FLEXPLUS 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 2017 – Present: Equity Fund Manager, 

Asset Plus Fund Management 

 2011 – 2017: Vice President, Senior 

Fund Manager, TISCO Asset 

Management 

 2008-2011: Fund Manager, CIMB-

Principal Asset Management 

        เชื่อว่ำโอกำสในกำรลงทุนนั้น เปิดกว้ำง และเท่ำเทียมกัน

เสมอ แต่ขึ้นอยู่ว่ำ ใครจะมีควำมพยำยำมและท ำกำรบ้ำนมำ

มำกกว่ำกัน โดยเน้นกลยุทธ์กำรลงทุนแบบ Absolute 

Return เพื่อโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในทุกสภำวะ 

โดยมีกำรปรับเปล่ียนสัดส่วนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับ

สภำวะตลำด  

          ที่ผ่ำนมำ ผู้จัดกำรกองทุนเคยบริหำรกองทุนชั้นน ำใน

อุตสำหกรรม รวมถึงมีควำมช ำนำญในกำรบริหำรกองทุน

ผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยใช้กลยุทธ์ Absolute Return 

เพื่ อ โอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดี ในทุกสภำวะ 

กับกลุ่มลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล 
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ประวตัิผู้จัดกำรกองทุน 

กฤช โคมนิ 

Kris Komin 

Fund Manager 

Years of Investment 

Experience: 3 

Education: 

    CFA Level3 Candidate 

 Master of Science in 

Microsystem 

Engineering, Albert-

Ludwigs-Universitat 

 

 Bachelor’s degree in 

NanoEngineering, 

Chulalongkorn 

University 

กองทนุทีอ่ยูใ่นกำรดแูล 

 ASP-GDF 

 ASP-MRF 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 2014 – Present: Equity Fund Manager, 

Asset Plus Fund Management 

 2014 – 2015: Project Manager, 

Mahidol University 

 2013 – 2014: Researcher 

Nanotechnology, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg IMTEK 

ปรชัญำกำรลงทนุ 

ประสบกำรณก์ำรลงทนุ 

เน้นกำรจัดพอร์ตกำรลงทุนแบบ Core-Satellite โดยใช้

กำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และสถิติ เพื่อคัดสรรบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่ม Core ที่มีคุณภำพ ให้เสถียรภำพของ

ผลตอบแทนที่สม่ ำเสมอเหมำะสมกับกำรลงทุนระยะยำว 

ส ำหรับกลุ่ม Satellite จะเน้นคัดสรรกลุ่มบริษัทที่มีผลกำร

ด ำเนินงำนเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด เพื่อเน้นสร้ำงผลตอบแทน

ที่ดีในระยะส้ัน กำรลงทุนแบบ Core-Satellite เน้นลงทุนด้วย

ควำมรู้ของทีมงำนมืออำชีพ ที่มีวินัยในกำรลงทุน และมีควำม

มุ่งมั่นที่จะหำโอกำสสร้ำงผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ประสบกำรณ์กำรลงทุนในธุรกิจจัดกำรกองทุนกว่ำ 3 ปี 

ทั้งกำรบริหำรกองทุนรวมตรำสำรทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนตรำสำรหนี้ 



ขอ้สงวนสทิธิ์และค ำเตือนเกี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด (“บริษัทจัดกำร”) จัดท ำเอกสำรฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นกำรทั่วไป โดยไม่มุ่งหมำยให้

ถือเป็นค ำเสนอหรือกำรเชิญชวนให้บุคคลใดท ำกำรซื้อ และ/หรือ ขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุนประเภทต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในในเอกสำรฉบับนี้  และไม่ถือเป็นกำรให้

ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุนของบริษัทต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้แต่อย่ำงใด   แม้บริษัทจัดกำรจะได้

ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำเอกสำรนี้ บริษัทจัดกำรและพนักงำนของบริษัทจัดกำรไม่มี

ควำมรับผิดและจะไม่รับผิดส ำหรับควำมผิดพลำด ควำมไม่ถูกต้อง หรือกำรตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส ำหรับกำร

กระท ำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐำนของควำมเห็นหรือข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ บริษัทจัดกำรไม่ได้ให้ค ำรับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย 

เกี่ยวกับควำมถูกต้อง แม่นย ำ น่ำเชื่อถือ ทันต่อเหตุกำรณ์ หรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดกำรขอปฏิเสธควำมรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออำจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ควำมเห็น บทวิเครำะห์ หรือกำรคำดคะเนต่ำง ๆ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตที่ ปรำกฏในเอกสำรนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลำด หรือบริษัทต่ำง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณ์หรือผลประกอบกำรที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำรในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตหรือที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดกำร และอำจมีกรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงผิดควำมคำดหมำยเนื่องจำกเหตุกำรณ์หรือปัจจัยต่ำง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  กำรลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่กำร

ฝำกเงิน และไม่ถือว่ำบริษัทจัดกำร และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด ำเนินกำรขำยของบริษัทจัดกำรได้รับประกันกำรลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่ำงใด  นอกจำกนั้น กำร

ลงทุนมีควำมเสี่ยง ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน หรือควำมเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอำจได้รั บเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือ

น้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค ำเตือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องก่อนท ำกำรสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท ำตำมรูปแบบและวิธีกำรที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส ำหรับนักลงทุนที่ต้ องกำรทรำบข้อมูลหรือ

รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ด ำเนินกำรขำยที่ท่ำนใช้บริกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรำกฏในเอก สำรนี้โดยห้ำมมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท ำซ้ ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้ำงอิง ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือใช้วิธีกำรใดก็ตำมเว้นแต่จะได้รับอนุญำตล่วงหน้ำจำกบริษั ทจัดกำรเป็นลำยลักษณ์

อักษรก่อน นอกจำกนั้น  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะท ำกำรแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อควำมใด ๆ ในเอกสำรนี้ได้ตำม ที่บริษัทจัดกำรจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน และอำจลงทุน

ในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูง และ

สำมำรถรับควำมเสี่ยงสูงกว่ำผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำ

ควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 
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This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The 

Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or replied upon in 

connection with any offer or solicitation.  

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus 

Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the 

information provided form outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no 

responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before 

relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and 

conduct his own analysis hereto with appropriate advisors. 

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be 

simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may 

occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on 

any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this 

Presentation. 

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any 

performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results, 

and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this 

presentation are unaudited. 

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in 

relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this 

Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements 

Disclaimers 
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สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและขอรบัหนังสอืชีช้วนไดท้ี่ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลัส จ ำกดั 

 

Customer Care 02-672-1111 

โทรสำร 02-672-1180  

www.assetfund.co.th  

ผู้ลงทุน “โปรดท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ 

เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง 

ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ชั้น 17 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร์  

เลขที่ 175 สำทรใต้  แขวงทุ่ง

มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 

10120 

ติดตอ่เรำ 



Asset Plus Fund Management

Customer Care 0 2672 1111  Fax 0 2672 1180

www.assetfund.co.th 


