
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มดิ แคป อิควติี้ หุ้นระยะยาว 

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

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก) 



ท าไมต้องลงทุนกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 



ในความเป็นจริง 

ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

การเลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ในระยะยาว 

จะมีการเตบิโตแบบกา้วกระโดด ในขณะทีค่วามเสีย่งสามารถควบคุมได้ 

สิ่งที่นกัลงทุนทัว่ไปคิด 

สภาพคล่องต่ า 

หุ้นขนาดใหญ่มพีื้นฐานที ่

แข็งแกร่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เสี่ยงการล้มละลาย ผันผวนสูง 

สามารถจัดระเบียบกองทุนเพื่อ 

ลดความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องได้ 

หุ้นขนาดเล็กที่มีคุณภาพสามารถ 

สร้างผลตอบแทนสูงแบบก้าวกระโดดได ้

เลือกลงทุนในบริษัทเล็กที่มีคุณภาพจะ 

ท าให้ความผันผวนที่เกดิจากปัจจัยตลาดลดต่ าลง 

(Low Market Risk and Beta) 

GAP 
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ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

โอกาสผลตอบแทน 

ระยะยาวทีด่ีกวา่ 

หุน้ขนาดใหญ ่

และโอกาสการเตบิโต 

แบบกา้วกระโดด  

นักลงทุนใหค้วามสนใจ

น้อยท าใหม้โีอกาส 

ลงทุนในขณะทีม่ี  

Valuation น่าสนใจ 

โอกาสรบัผลตอบแทน 

ที่มากขึ้นจากการ 

ควบรวมกจิการ 

ท าไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก 
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ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

“ หุ้นขนาดกลางขนาดเลก็สามารถสรา้งผลตอบแทนไดด้ีกวา่หุ้นขนาดใหญ่ ” 

โอกาสผลตอบแทน 

ระยะยาวทีด่กีวา่ 

หุน้ขนาดใหญ ่

และโอกาสการเติบโต 

แบบกา้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ ่vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา* 

ช่วงเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 

≈12.73%ต่อป ี

≈6.71%ต่อป ี

*ข้อมูลการน าเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบค าอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการด าเนินงานของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 
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ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

โอกาสผลตอบแทน 

ระยะยาวทีด่กีวา่ 

หุน้ขนาดใหญ ่

และโอกาสการเติบโต 

แบบกา้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้น Banking vs Finance ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา* 

≈27.74%ต่อป ี

≈7.68%ต่อป ี

“ หุ้น Finance ทีเ่ป็นตวัแทนของหุ้นขนาดกลาง-เลก็ สามารถสรา้ง

ผลตอบแทนได้ดกีวา่หุ้น Banking ที่เปน็ตวัแทนของหุ้นขนาดใหญ่” 

*ข้อมูลการน าเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบค าอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการด าเนินงานของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 

ช่วงเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 
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ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

โอกาสผลตอบแทน 

ระยะยาวทีด่กีวา่ 

หุน้ขนาดใหญ ่

และโอกาสการเติบโต 

แบบกา้วกระโดด  

Source: Bloomberg as of 4 July 2017 

ผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้น ICT vs Electronics ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา* 

≈24.75%ต่อป ี

≈-0.29%ต่อป ี

“ หุ้น Electronics ทีเ่ปน็ตวัแทนของหุ้นขนาดกลาง-เลก็ สามารถสรา้ง

ผลตอบแทนได้ดกีวา่หุ้น ICT ทีเ่ปน็ตวัแทนของหุ้นขนาดใหญ่ ” 

*ข้อมูลการน าเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบค าอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการด าเนินงานของหุ้น small mid cap 

ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมไดท้ี่ www.settrade.com 

ช่วงเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2013 – 30 June 2017 
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ท าไมต้องลงทนุกองทนุหุ้นขนาดกลาง-เล็ก? 

“คนให้ความสนใจในหุ้นขนาดกลาง-เล็กน้อยกวา่หุ้นขนาดใหญ่ 

ท าให้มีโอกาสลงทนุในขณะที่ Valuation น่าสนใจ ” 

Source: Bloomberg as of 4 July 2017, (*)  ผลการด าเนนิงานในอดีตมิไดเ้ป็นการยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

Valuation Big Cap vs Mid-Small Cap Stock* 

นกัลงทุนใหค้วาม

สนใจน้อยท าใหม้ี

โอกาสลงทนุ 

ในขณะทีม่ ี

Valuation นา่สนใจ 

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

ราคาเทยีบกบั

ผลก าไรและอตัราเติบโต

ทีน่า่สนใจเมือ่เทยีบกับ

หุน้ตวัใหญ่

ราคาเทยีบกบัมลูคา่

ทางบญัชทีีน่ ่าสนใจเมือ่

เทยีบกบัหุน้ตวัใหญ่

Earning Growth

8.80% 8.87%

10.60% 10.55%

2018F 2019F

โอกาสเตบิโต

ทีด่กีวา่

13.62

12.51

13.79

12.47

2018F 2019F

P/E Ratio

ราคาเทยีบกบั

ก าไรทีใ่กลเ้คยีงกบั

หุน้ขนาดใหญแ่ตใ่ห้

โอกาสเตบิโตทีด่ีกวา่

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

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

โอกาสจากการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

โอกาสรบั

ผลตอบแทน 

มากขึน้จากการ 

ควบรวมกจิการ 

การจ่ายชดเชย  

บริษัทที่มาเข้าซื้ออาจจ่ายชดเชย ให้กับ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทขนาดกลาง-เล็ก 

ราคาหุ้นมักปรับตัวสูงขึ้น 

ในช่วงที่มีข่าวว่าจะถูกซื้อกิจการ 

ราคาหุน้ขึน้ 

บริษัทขนาดกลาง-เล็กที่

เติบโตและสร้างผลก าไรด ี

เป็นเป้าหมาย M&A  

ของบริษัทใหญ ่

บริษัทที่เข้าไปซื้อจ่ายให ้

บริษัทเล็กมากกว่า  

Market cap 20 – 30%  

“ หุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มกีารเตบิโตอยา่งสม่ าเสมอ มโีอกาสรับผลตอบแทน 

ที่มากขึ้นจากการควบรวมกจิการกบับริษัททีใ่หญแ่ละมั่นคงกว่า ” 

9 



ปรัชญาการลงทุน & กระบวนการลงทุน 



ปรชัญาการลงทนุ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดจากทีมงานผู้จัดการกองทุนที่มีความเป็นมืออาชีพสูง 

ผลการ 

ด าเนนิงาน 

ที่โดดเด่น 

ความเป็น 

มืออาชีพ 

Passion 

ในการลงทุน 

วินัยใน 

การลงทุน 

การท างาน 

เป็นทีม 
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ปรชัญาการลงทนุ 

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 

 เราเชื่อในการวิเคราะห์จากพื้นฐาน (Bottom-Up Approach) 

และการเสาะหาบริษัทที่มีโมเดลในการด าเนินธุรกิจและศักยภาพ 

ในการเติบโตด้วยราคาที่เหมาะสม 

 

 เราเชื่อว่าตลาดยังไม่สามารถสะท้อนราคาที่แท้จริงของบริษัทได้

ทั้งหมด (Market Inefficiencies) ซึ่งเราสามารถหาโอกาสการ

ลงทุนท่ีดีจากสภาวะตลาดแบบนี้ได้ 

 

 การกระจายการลงทุนเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยลดความผันผวน

ของผลการด าเนินงานในช่วงวิกฤติได้ 

Valuation 

Quality Timing 
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กระบวนการลงทุน 

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 

High Conviction in   

Mid-Small Cap Stock 

High Quality of 

 Earning growth 

Investment 

Theme 

เนน้ความคดิสรา้งสรรค์ 

และไอเดียการลงทุน 
วเิคราะหบ์รษิทัเชิงลกึ 

Proactive  

Company Visit 

Competitive Advantage 

Analysis 

Monitoring &  

Risk Control 

การน าไปลงทุนจริง 

Buy Discipline 

Sell Discipline 

Industry and Business 

Analysis 
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กระบวนการลงทุน 

เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ ไอเดียการลงทุน 

High Conviction in   

Mid-Small Cap Stock 

High Quality of 

 Earning growth 

Investment 

Theme 

เน้นลงทุนในบริษัททีม่ีลักษณะการประกอบกิจการที่เข้ากบั 

Mega Trends หรือสภาวะการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและสังคม 

เลือกลงทุนในบริษัทที่สามารถจับฐานลูกค้าที่มีก าลังซื้อ 

และมีฐานลูกค้าท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง + ให้ความส าคัญกับการสร้างแบรนด์

ของบริษัท และเช่ือในความส าคัญของการท า Customer Engagement 

• เชื่อใน Market Inefficiencies และ พยายามหาบริษัทขนาดกลางและเล็ก 

ที่สามารถสร้าง Earning Surprise ให้แก่ผู้ลงทุน 

• คัดสรรบริษัททีม่ีกลยุทธ์การท าธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Strategic Innovation)  
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กระบวนการลงทุน 

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก 

Proactive  

Company Visit 

Competitive Advantage 

Analysis 

Industry and Business 

Analysis 

Passion ในการลงทุนแบบเชิงรุก และการค้นหาบริษัทเพื่อ 

เข้าลงทุน โดยมีการเข้าพบผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยไมร่รีอ 

SWOT Analysis Porters 5 Forces 
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กระบวนการลงทุน 

การน าไปลงทุนจริง 

Buy Discipline 

Sell Discipline 

Monitoring &  

Risk Control 

•  มีการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอและมี 

    การประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามคาดหรือไม ่

•  บริหารความเสี่ยงจากการกระจายการลงทนุ 

จะซือ้เมือ่ จะขายเมือ่ 

• บริษัทมกีารเติบโตทีโ่ดดเด่น 

   และสม่ าเสมอ 

• มีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน 

• ราคาถึงเป้าหมาย 

• มีการเปลี่ยนแปลง 

   (Industry, Business Model) 

   ที่จะกระทบต่อความสามารถใน 

   การสร้างก าไร 



ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นกลาง-เล็ก 
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ตัวอยา่งการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 

กลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีในยคุดจิทิลั 

(Digital Economy) 

กลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากการก าลงัซือ้ทีสู่งของคนจนีและ

การขยายตัวทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ CLMV 

กลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากความพยายามลดหนี้ 

นอกระบบของภาครฐั 

ตัวอย่างแนวทางในการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 
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ตัวอยา่งการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 

Digital Economy: ประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุค Digital 

“Digital Economy” 

เลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

 

ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยน

เข้าสู่ยุค Digital 



บริษัทผู้ให้บริการ Online Services ที่ครอบคลุมธุรกรรมทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
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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% 

บริษัทขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ 

และมุมมองที่กว้างไกล ได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital 

Porters 5 Forces Company Profile 

ตัวอยา่งการลงทนุในหุน้ขนาดกลาง-เลก็  

-Digital Economy Theme- 

สนิคา้ทดแทน 

บริการของบริษัทอยู่ในรูปแบบ

ของสินค้าทดแทนเทคโนโลยีเก่า 

ปัจจุบันจึงยังไม่มี 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ในธุรกิจหลักมีผู้ประกอบการ

เพียง 3 บริษัท ซึ่งบริษัทน้ีมีส่วน

แบ่งตลาดมากกวา่ 50% 

คู่แขง่รายใหม ่

เข้ามายาก เพราะต้องมีความรู้

ความเข้าใจ ลักษณะและวงจรใน

การด าเนินธุรกิจ 

อ านาจตอ่รองของลกูคา้ 

ค่อนข้างนอ้ย เพราะผู้ผลิต

มีจ านวนน้อยราย ฐาน

ลูกค้าเป็นรายยอ่ยๆ 

อ านาจตอ่รอง 

ของ Supplier 

แทบไม่มี เน่ืองจากบริษัท 

เป็นคนออกแบบและ 

ผลิตสินค้าบริการเอง 

Source: Bloomberg, Bloomberg Consensus as of 6 July 2017, (*) ผลการด าเนนิงานในอดีตมิได้เปน็การยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

หุ้น A 
≈66%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈10%  

   ตอ่ป ี

ช่วงเวลา : 16/6/2016 – 6/7/2017 
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ตัวอยา่งการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 

High Potential Economy : มองหาตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง 

“High Potential 

   Economy” 

เลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับ

ประโยชน์จากการก าลังซื้อที่สูงของ

คนจีนและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV 

 

ประกอบกับบริษัทที่ผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ไปพร้อมกับ

การขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ 



บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์พื่อความงามที่โดนใจลูกค้า 
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สนิคา้ทดแทน 

มีไม่มากนัก เพราะนับเป็นหน่ึง

ในปัจจัยในการใช้ชีวิตประจ าวนั

ของผู้บริโภค 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

การแขง่ขันคอ่นข้างสูงเน่ืองจาก

มีผู้ผลิตมากราย ดังนั้นผู้ท่ี

สามารถสร้างแบรนด์ครองใจ

ผู้บริโภคได้คือผู้ท่ีชนะในตลาดน้ี 

Performance & Valuation* 

ตัวอยา่งการลงทนุในหุน้ขนาดกลาง-เลก็  

-Power of Chinese and CLMV Expansion Theme- 

คู่แขง่รายใหม ่

มีเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอ้งใชเ้วลา

ในการสร้างภาพลักษณ์ 

ของสินค้า และแบรนด์ 

อ านาจตอ่รองของลกูคา้ 

มีพอสมควร เน่ืองจาก

ลูกค้ามีทางเลอืกในการ

สินค้าได้หลากหลาย 

อ านาจตอ่รอง 

ของ Supplier 

น้อยถึงปานกลาง 

เน่ืองจากมีผู้รับจ้างผลิต

หลายราย แต่สูตรสินค้า

ยังคงอยู่ท่ีตัวบริษัท 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์พื่อความ

งามมีผู้บริหารสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภค 

และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอยู่เสมอ 

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, (*) ผลการด าเนนิงานในอดีตมิได้เปน็การยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

หุ้น B 
≈57%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈2%  

   ตอ่ป ี

ช่วงเวลา : 31/12/2014 – 6/7/2017 
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ตัวอยา่งการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 

Nano Finance : ความพยายามของรัฐบาลที่จะลดหนี้นอกระบบ 

“ Nano Finance” 

ความพยายามของรัฐบาลที่จะลด

หนี้นอกระบบ และควบคุมการ

ปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคาร  

 

ปัจจัยบวกต่อธุรกิจประเภทสินเชื่อ

หลากหลายประเภท ทั้งสินเชื่อเพ่ือ

บุคคลรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ ที่

เป็นทางออกของลูกหนี้รายย่อย 



บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายย่อย 
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สนิคา้ทดแทน 

มี แต่มาพร้อมด้วย 

ต้นทุนของผู้บริโภค 

ท่ีสูงกว่า 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

การแขง่ขันน้อยถึงปานกลาง ดู

ได้จากอัตราก าไรสุทธิที่ท าได้ 

และตลาดยังมีความตอ้งการ

บริโภคอีกมาก 

Performance & Valuation* 

ตัวอยา่งการลงทนุในหุน้ขนาดกลาง-เลก็  

- กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความพยายามลดหนี้นอกระบบของภาครัฐ - 

คู่แขง่รายใหม ่

สามารถเขา้มาได้ แต่ตอ้งมี

ความรู้ประสบการณ์และฐาน

เงินทุนพอสมควร 

อ านาจตอ่รองของลกูคา้ 

ค่อนข้างนอ้ย 

เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ 

เป็นรายยอ่ย 

อ านาจตอ่รอง 

ของ Supplier 

ค่อนข้างนอ้ย เน่ืองจาก 

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน 

สภาพคล่องในระบบสูง

มาก จึงไม่เป็นปัญหา 

Source: Bloomberg, Bloomberg Consensus as of 6 July 2017, (*) ผลการด าเนนิงานในอดีตมิได้เปน็การยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อหลากหลาย 

ประเภททั้งสินเชื่อเพื่อบุคคลรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ 

ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้า 

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% 

ช่วงเวลา : 31/12/2014 – 6/7/2017 

หุ้น B 
≈50%  

   ตอ่ป ี

SET 
≈2%  

   ตอ่ป ี



25 
Source: Bloomberg, Performance as of 31 December 2016, (*)  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นการยนืยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของผู้จดัการกองทุนในอดีต (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 

ช่วงเวลา 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  

กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า SET และ FTSE Thailand Mid Small Cap* 

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

กองทุน A ที่บริหารโดย 

ผู้จัดการกองทุน 

≈55% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

FTSE Thailand 

Mid/Small Cap 

≈31% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

SET Index 

Total Return 

≈21% 

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 
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กลุม่กองทนุทีต่อบโจทยค์วามต้องการด้านผลตอบแทน 

ASP-SME : กองทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านผลตอบแทนที่โดดเด่นด้วยการ 

ลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจาก บลจ.แอสเซท พลัส 

ความเสีย่ง 

เน้นลงทุนในเงินฝาก 

/ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งใน 

และต่างประเทศ 

เน้นลงทุนตราสารหนี้ 

ระยะสั้น-กลาง 

เน้นลงทุนในต่างประเทศ 

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ 

ที่หลากหลาย 

เน้นลงทุนในต่างประเทศ 

ผลตอบแทน 

เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มี

โอกาสการเจริญเติบโตที่ดี 

และแสวงหาโอกาสการลงทุน

ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย  

เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาด

กลาง-เล็กที่มีการเติบโต

อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

ASP-DPLUS 

ASP-SME 

ASP-FFPLUS 

ASP-FLEXPLUS 

ASPGIPLUS 
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ลกัษณะและสทิธิประโยชน์ทางภาษขีองกองทุน LTF 

Source: Asset Plus Fund Management as of 17 October 2017 

ลักษณะ 

การลงทุน 

กองทุนที่มนีโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการลงทนุระยะยาวในตลาดหุ้น 

โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษี 

1) เงินลงทุนในกองทนุ LTF สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่่ายจรงิสูงสุด 

ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษนีั้น แต่ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท 

 

2) ก าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้* 

เงื่อนไข 

การลงทุน 

เพื่อให้ได้รับสิทธปิระโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTF 

จะตอ้งถอืหนว่ยลงทุนของ LTF ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 ปปีฏิทนิ หรอื 5 ปเีตม็ 

(ตวัอยา่ง เชน่ ซือ้ปลายปี 2560 ขายไดเ้รว็ที่สดุ ต้นปี 2566)  

 

หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 7 ปปีฏิทนิ ถอืว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษอีีกต่อไปและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับพร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรบัตามที่ 

ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร 

ผู้ลงทุน "โปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทน ความเส่ียง และศึกษาสิทธปิระโยชน์ทางภาษจีากคู่มอืการลงทนุในกองทนุ LTF 

ก่อนตัดสินใจลงทนุ” *ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมือ่ลงทุนตามเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทนุไมป่ฏิบตัิตามเงื่อนไข

การลงทุนจะไม่ได้รับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีและจะตอ้งคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พรอ้มจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 



โครงสรา้งกองทนุ ASP-SMELTF 

จุดประสงค์ 

การลงทุน 

1. แสวงหาการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็กท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต 

2. ลงทุนในบรษิัทที่มีโมเดลในการบริหารธุรกิจทีช่ัดเจนและมีการเติบโตต่อเนื่องมีโอกาส

ท าก าไรได้สูงกว่าท่ีตลาดคาดการณ ์

3.   เหมาะกับผู้ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเดน่จากการลงทุนใน 

หุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก 

• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี และ/หรือมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง

และขนาดเล็ก 

• กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โครงสร้าง 

กองทุน 

เนน้การลงทนุในหุน้ขนาดกลาง-เลก็ 
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กองทุนรวมนี้ 

เหมาะกับใคร 

ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น แตไ่ม่มีความช านาญ 

ในการลงทุนหรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสารการลงทุนรวมทั้ง 

ต้องมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ 



รายละเอียดกองทนุ ASP-SMELTF 

ชื่อโครงการ 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 

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

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทนุ กองทุนตราสารทุน 

มลูคา่โครงการ 2,000 ลา้นบาท 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน ที่มี

ปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสาร

ดังกล่ าวของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

ข้างต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน  

 

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตรา

สารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 

หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยไม่มีลักษณะที่ท าให้กองทุนมี net 

exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรา

สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และ

ตราสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะ

กรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Investment grade หรือจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน

เท่านั้น 

 

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจอง

ซ้ือหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วัน

ท าการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน 

ระดบัความเสีย่งกองทนุ 

วนัท าการซื้อหนว่ยลงทนุ 

ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน
(1)  

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต่ าในการซือ้ 
ครั้งแรก 5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท 

วนัท าการ 

ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน*  

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต่ าการขายคนื 
ไม่มี (และไมม่ีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต่ า) 

ระยะเวลาการช าระเงนิ 

ภายใน 4 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

คา่ธรรมเนยีมการขาย
(2) 

ปัจจุบัน ยกเว้น 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื
(2)

 ปัจจุบัน ยกเว้น 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ
(2)

 ไม่เกนิ 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.6050% ต่อปี) 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(2)

 ไม่เกนิ 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี) 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน
(2)

 ไม่เกนิ 0.99% ต่อปี   

เพดานคา่ธรรมเนยีมรวม
(2)

 ไม่เกนิ 4.49% ต่อปี 

1

วันท าการซ้ือขายของกองทุน หมายถงึ วันท าการปกติของบริษัทจัดการกองทนุต่างประเทศ และประเทศที่เกีย่วข้องกับการลงทุน (ถ้าม)ี,  

2

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้าม)ี 

Source: Asset Plus Fund Management as of 24 November 2017 

ความเสีย่งระดับ: 6 
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง  โดยได้รับผลกระทบจากปจัจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบี้ย เป็นตน้  

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษทัจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนั้น 

ปจัจยัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market risk) 

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุใหผู้้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ 

คาดหวัง    

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทนุมหีน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงนิ การบรหิารของบริษทัที่ลงทนุ รวมทั้ง

ธุรกจิ และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบรษิัทนั้นๆ อย่างตอ่เนือ่งเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงดังกล่าว 

ปจัจยัความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business risk) 

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการทีซ่ื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามทีก่ าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรอืขาย 

ตราสารมีจ ากัด  

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษทัจัดการจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพือ่ความ

คล่องตัวในการบริหารกองทุน 

ปจัจยัความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงนิตน้ และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพจิารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมคีวามมัน่คง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผูอ้อกตราสาร รวมถึงอตัราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ 

เนื่องจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนั้น หากกองทนุลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ย่อมท าให้สินทรพัย์สุทธิมคีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) 

กรณีทีก่องทุนลงทนุในหลักทรพัย์ดังกล่าวเพื่อปอ้งกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพันตามเงือ่นไขที่ระบุในสัญญาปอ้งกนัความเส่ียง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธอิาจมากกว่า หรอืนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

นั้น อาจไม่สามารถปอ้งกันความเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผูจ้ัดการกองทนุคาดการณ์ผิด กองทนุอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนทีม่ากขึ้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกนัความเสี่ยง :  ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทนุในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางทีถู่กต้อง เพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงและเพื่อใหก้องทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้ โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรพัย์ที่ตอ้งการป้องกันความเส่ียง 

ปจัจยัความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 

ปจัจยัความเสีย่งจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage risk) 
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กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรอืได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรอืตัวแปรเฉพาะเมือ่สินค้าหรือตัวแปรและ

โครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกบัวัตถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทนุ อาทิ การเพิม่ความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนให้แก่กองทนุตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพนัให้เกนิกว่ามูลคา่สินทรัพย์สุทธิของกองทนุ 

(Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผกูพันกองทนุในฐานะผู้ให้สัญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

เพียงพอตอ่การส่งมอบ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกนัความเสี่ยง : บริษทัจัดการจะเลือกลงทุนกับคูสั่ญญาที่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดับ

ที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื่อถอืที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ 

ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพจิารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพือ่ปอ้งกันความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured 

Note ที่ไม่ยาวมากนักเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว บางตราสารให้สิทธิแกผู่้ออกในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสาร

ก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลักทรพัย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึน้ได้ 

ปจัจยัความเสีย่งของการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซื้อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 
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ปรชัญาการลงทนุ 

ประสบการณก์ารลงทนุ 
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ประวตัิผู้จัดการกองทุน 

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 

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดแูล 

 ASP-LTF 

 ASP-GLTF 

 ASP-SME 

ประสบการณก์ารท างาน 

 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 

เน้นเฟ้นหาและคัดสรรบริษัทซึ่งน าโดยผู้บริหารที่มี

คุณภาพที่มีผลการด าเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และน ามา

ลงทุนเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาวจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยลงทุนด้วยความรู้ของ

ทีมงานมืออาชีพ ที่มีวินัยในการลงทุน และมีความมุ่งมั่นที่จะ

หาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจจัดการกองทุนกว่า 

11 ปี ทั้งการบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เคยบริหารหนึ่งในกองทุนตราสารทุนในประเทศที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและเคยบริหารกองทุนที่เน้นลงทุน

ในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ ให้ผลตอบแทนสูงที่ สุดใน

อุตสาหกรรมในปี 2016 



ปรชัญาการลงทนุ 

ประสบการณก์ารลงทนุ 
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ประวตัิผู้จัดการกองทุน 

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 

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดแูล 

 ASP-THEQ 

 ASP-ERF 

 ASP-FLEXPLUS 

ประสบการณก์ารท างาน 

 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 

        เชื่อว่าโอกาสในการลงทุนนั้น เปิดกว้าง และเท่าเทียมกัน

เสมอ แต่ขึ้นอยู่ว่า ใครจะมีความพยายามและท าการบ้านมา

มากกว่ากัน โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute 

Return เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะ 

โดยมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับ

สภาวะตลาด  

          ที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนเคยบริหารกองทุนชั้นน าใน

อุตสาหกรรม รวมถึงมีความช านาญในการบริหารกองทุน

ผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยใช้กลยุทธ์ Absolute Return 

เพื่ อ โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ในทุกสภาวะ 

กับกลุ่มลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล 
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ประวตัิผู้จัดการกองทุน 

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 

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดแูล 

 ASP-GDF 

 ASP-MRF 

ประสบการณก์ารท างาน 

 2014 – Present: Equity Fund Manager, 

Asset Plus Fund Management 

 2014 – 2015: Project Manager, 

Mahidol University 

 2013 – 2014: Researcher 

Nanotechnology, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg IMTEK 

ปรชัญาการลงทนุ 

ประสบการณก์ารลงทนุ 

เน้นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Core-Satellite โดยใช้

การค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อคัดสรรบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่ม Core ที่มีคุณภาพ ให้เสถียรภาพของ

ผลตอบแทนที่สม่ าเสมอเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว 

ส าหรับกลุ่ม Satellite จะเน้นคัดสรรกลุ่มบริษัทที่มีผลการ

ด าเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทน

ที่ดีในระยะส้ัน การลงทุนแบบ Core-Satellite เน้นลงทุนด้วย

ความรู้ของทีมงานมืออาชีพ ที่มีวินัยในการลงทุน และมีความ

มุ่งมั่นที่จะหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจจัดการกองทุนกว่า 3 ปี 

ทั้งการบริหารกองทุนรวมตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนตราสารหนี้ 



ขอ้สงวนสทิธิ์และค าเตือนเกี่ยวกบัความเสีย่งในการลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้

ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด   แม้บริษัทจัดการจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี

ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส าหรับการ

กระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การ

ฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การ

ลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้ องการทราบข้อมูลหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอก สารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษั ทจัดการเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตาม ที่บริษัทจัดการจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุน

ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และ

สามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
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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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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชี้ชวนไดท้ี่ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากัด 

Customer Care 02-672-1111 

โทรสาร 02-672-1180  

www.assetfund.co.th  

ผู้ลงทุน "โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข 

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

จากคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน” 

*ผู้ลงทุนจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่

กรมสรรพากรก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขการ

ลงทุนจะไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์

ทางภาษีที่ไดร้ับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรบัตามประมวลรัษฎากร 

ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ปน็ส่ิงยืนยันถึง 

ผลการด าเนินงานในอนาคต 

ชั้น 17 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 

ติดตอ่เรา 



Asset Plus Fund Management

Customer Care 0 2672 1111  Fax 0 2672 1180

www.assetfund.co.th 


