
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

Asset Plus Flexible Plus Fund

(ASP-FLEXPLUS)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก)



ท าไมต้องลงทุนในกองทุน ASP-FLEXPLUS
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นักลงทุนเริ่มให้ความส าคัญ ในการจัดพอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์ที่หลากหลาย

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

หุ้นใน

ประเทศ

หุ้นใน

ประเทศ

หุ้นใน

ประเทศ

ตราสารหนี้

ในประเทศ

ตราสารหนี้

ในประเทศ

ตราสารหนี้

ในประเทศ

สินทรพัย์

ทางเลอืก

สินทรพัย์

ทางเลอืก

หุ้นต่าง

ประเทศ

ในอดีตนักลงทุนมักลงทุนใน

สินทรัพย์ที่คุ้นเคย อาทิ หุ้น และ

ตราสารหนี้ในประเทศ

ปัจจุบันนักลงทุนหันมาให้

ความสนใจสินทรัพย์ทางเลือก

มากขึ้น เช่น REIT, PPF

อนาคต เมื่อโลกการลงทุน

เปิดกว้างมากขึ้นนักลงทุน

สามารถลงทุนในสินทรัพย์

ที่หลากหลาย

ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

2.57%

5.00%

6.54%

7.90%
8.22%

14.10%

ตราสารหนี้ในประเทศ หุ้นในประเทศ หุ้นฟิลิปปินส์ REIT ในประเทศ หุ้นอินโดนีเซีย หุ้นเวียดนาม

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ในสินทรัพย์แต่ละประเภทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา*

ช่วงเวลา : 30/6/2014 – 30/6/2017

Source: Bloomberg, (*)  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

สินทรัพย์ที่นักลงทุนคุ้นเคย

(Traditional Asset)

หมายเหตุ : ThaiBMA 1 Year Government Bond Index = ตราสารหนี้ในประเทศ, SET Index TRI = หุ้นในประเทศ, PCOMP Index = หุ้นฟิลิปปินส,์ 

SETPREIT Index = REIT ในประเทศ, JCI Index = หุ้นอินโดนีเซีย, VNINDEX Index = หุ้นเวียดนาม 
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

ปรัชญาการลงทุนที่ตอบโจทย์ การสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น

“ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด”

• เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโต อาทิ หุ้น

ในสภาวะที่มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดและ

• เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า

ในสภาวะที่มีมุมมองเชิงลบต่อตลาด

• กรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 0 – 100%

“บริหารกองทนุเชงิรกุ” เน้นสร้าง

ผลตอบแทนที่มเีสถียรภาพด้วยตัวเลือก

การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ หุ้น ตราสาร

หนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน, ทรัพย์สิน

ทางเลือก ท าให้มีความผันผวนที่ต่ ากว่า

ปรัชญา

การลงทนุ

บริหารกองทุน

เชิงรุกเน้นสร้าง

ผลตอบแทน

ที่มีเสถียรภาพ

แสวงหาโอกาส

การลงทุนใน

ภูมิภาค ASEAN

ปรับเปล่ียน

ตามสภาวะตลาด

ด้วยกรอบการลงทุน

ที่ยืดหยุ่น 0-100%

“ เปิดโอกาสการลงทนุใน 

ภูมิภาค ASEAN”

โอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

บริหารกองทนุเชิงรกุ

เน้นสรา้งผลตอบแทน

ที่มีเสถยีรภาพดว้ยตัวเลอืก

การลงทนุทีห่ลากหลาย

ปรับเปลีย่น

ตามสภาวะตลาด

ด้วยกรอบการลงทนุ

ที่ยืดหยุ่น 0-100%

เปิดโอกาสการลงทนุใน

หุ้นภูมภิาคอาเซียน

ที่มีอัตราการเติบโตสงู

ASP-FLEXPLUS เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาดด้วยกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

บริหารกองทุนเชิงรุกเน้นสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพด้วยตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย

Bullish

Opportunistic

(Satellite)

Core

หุ้นในภูมิภาค

ASEAN

ตราสารทุน

ในประเทศ

Infrastructure-

Fund,

REIT, PROPF

ตราสารหนี้

ในประเทศ

Bearish

ด้วยตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย กองทุนจึงสามารถคัดสรร

สินทรัพย์และก าหนดกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

ปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดด้วยกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 0-100%

ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด

Source: Fidelity International, 2017.

Bull Market

Bear Market

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่

มีโอกาสเติบโต มากกว่า 

(อาทิ หุ้น) ในสภาวะท่ีมี

มุมมองเชิงบวกต่อตลาด

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่

มีความเส่ียงต่ า (อาทิ 

ตราสารหนี้ ) ในสภาวะท่ี

มีมุมมองเชิงลบต่อตลาด

กระจายการลงทุนใน

หลากหลายสินทรัพย์

ในสภาวะตลาดปกติ

Normal Market

I = Income Asset O = Opportunistic Asset G = Growth Asset
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

ปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดด้วยกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 0-100%

บริหารกองทุนเชิงรุก ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้

ทันต่อสถานการณ์ ด้วยกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 0 – 100%

ปรับเปลี่ยน

ตามสภาวะ

ตลาด

หุ้นในภมูภิาค

ASEAN*

ตราสารทนุ

ในประเทศ*

REIT, PROPF,

Infra Fund

ในประเทศ*

ตราสารหนี้

ในประเทศ*

(0 – 50%)

(0 – 30%)
(0 – 100%)

(0 – 100%)

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

ตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาด

Source: SET Index From Bloomberg 31/3/2013 – 30/9/2013

ดัชนี SET Index ระหว่าง 31/3/2013 – 30/9/2013 (FED QE Tapering)
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

เปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตสูง

ท าไมการลงทุนในภูมิภาค ASEAN ถึงน่าสนใจ?

Source: Worldometer, Bloomberg, IMF

▪ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท าให้เกิดการเติบโตของ

ชุมชนเมือง เพิ่มการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง

▪ อัตราการเติบโตสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

▪ อัตราการเติบโตค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่ขึ้นลงผันผวน

G

▪ อินโดนิเชีย: จ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

▪ สิงคโปร์: ศูนย์กลางการเงินของเอเชีย

▪ ฟิลิปปินส์: ตลาดแรงงานมีคุณภาพ

S

▪ ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ ากว่า

ลงทุนในหุ้นไทยเพียงอย่างเดียว

▪ ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนมี

ความสัมพันธ์ต่ ากับผลตอบแทนจากตลาดหุ้นไทย

D

G

โอกาสการ

เติบโตที่มากกว่า

(More Growth 

Opportunities)

S

ตลาดแรงงาน

ที่มีทักษะ

และคุณภาพ

(Skilled Labor)

D

เพ่ิมความ

หลากหลาย

ในการลงทุน

(More Diversities)
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

เปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตสูง

ภาพรวมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN

จากการคาดการณ์ของ IMF พบว่า ในปี 2018 “อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

(Real GDP) ของอาเซยีนอยูท่ีร่้อยละ 5.1 มากกว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

2.5 สหภาพยโุรปร้อยละ 1.8 รวมทั้งญีปุ่น่ทีม่เีพยีงร้อยละ 0.6 ” แสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและความน่าสนใจในการลงทุน

2019F Singapore Vietnam Indonesia Philippine Malaysia Thailand

12M Forward P/E 13.8 16.7 15.3 17.4 15.4 15.2

Earning Growth 7.1% 16.1% 11.2% 12.6% 6.5% 10.0%

GDP Growth 2.7% 6.7% 5.5% 6.6% 5.2% 3.7%

Outlook Neutral Overweight Overweight Overweight Neutral Neutral

Source : IMF, World Economic Outlook  April  2017, Bloomberg, Bloomberg Consensus 24 January 2018
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ท าไมต้องลงทนุในกองทนุ ASP-FLEXPLUS

เปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตสูง

ตัวอย่าง บริษัทในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่คาดว่าจะไปลงทุน

Secular Growth Fast Growing

(Sector: Consumer, Vietnam)  

(Sector: Property, Vietnam)  

(Sector: Consumer, Vietnam)  

(Sector: Technology, Malaysia)  

(Sector: Financial, Vietnam)  

(Sector: Consumer, Philippines)  



ปรัชญาการลงทุน & กระบวนการลงทุน



15

ปรัชญาการลงทุน

ผลการด าเนินงานที่เกิดจากทีมงานผู้จัดการกองทุนที่มีความเป็นมืออาชีพสูง

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่โดดเด่น

ความเป็น

มืออาชีพ

Passion

ในการลงทุน

วินัยใน

การลงทุน

การท างาน

เป็นทีม
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ปรัชญาการลงทุน

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

▪ เราเชื่อในการวิเคราะห์จากพื้นฐาน (Bottom-Up Approach)

และการเสาะหาบริษัทที่มีโมเดลในการด าเนินธุรกิจและศักยภาพ

ในการเติบโตด้วยราคาที่เหมาะสม

▪ เราเชื่อว่าตลาดยังไม่สามารถสะท้อนราคาที่แท้จริงของบริษัทได้

ทั้งหมด (Market Inefficiencies) ซึ่งเราสามารถหาโอกาสการ

ลงทุนที่ดีจากสภาวะตลาดแบบนี้ได้

▪ การกระจายการลงทุนเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยลดความผันผวน

ของผลการด าเนินงานในช่วงวิกฤติได้

Valuation

Quality Timing
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กระบวนการลงทนุ

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

การจัดพอร์ตการลงทนุ

(Portfolio Construction)

การน าไปลงทนุจริง

(Implementation)

ติดตามผลการด าเนนิงาน

(Performance Monitoring)

มุ่งเน้นแนวคดิสร้างสรรค์

ที่ตอบโจทย์การลงทุน

(Idea Generation)

(Performance Evaluation

& Risk Management)

• Fundamental Analysis & Valuation 

• Conviction in Strategic Innovation

• Quantitative Analysis

• Asset Allocation

• Diversification

• Liquidity

Execution
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กระบวนการลงทนุ

แนวคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การลงทุน

มุ่งเน้นแนวคดิสร้างสรรคท์ีต่อบโจทย์

การลงทุน (Idea Generation)

Fundamental Analysis & Valuation

วิเคราะห์บริษัทจากพื้นฐานทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นสากล อาทิ

Porter 5 Forces, SWOT Analysis

Conviction in Strategic Innovation

รู้ลึก รู้จริง และ เสาะหาบริษัทที่มีกลยุทธ์

การด าเนินธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม

(Strategic Innovation)

Quantitative Analysis

วิเคราะห์การลงทุนเชิงปริมาณ

เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การลงทุนอย่างเป็นระบบ

(Performance Evaluation

& Risk Management)

• Fundamental Analysis & Valuation 

• Conviction in Strategic Innovation

• Quantitative Analysis

• Asset Allocation

• Diversification

• Liquidity

Execution
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กระบวนการลงทนุ

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

Asset Allocation

เลือกลงทุนในประเภทสินทรัพย์

ที่สอดคล้องกับสภาวะตลาด

Diversification

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์

เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

Liquidity

ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อ

ลดความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

(Liquidity Risk)

การจัดพอร์ตการลงทนุ

(Portfolio Construction)

(Performance Evaluation

& Risk Management)

• Fundamental Analysis & Valuation 

• Conviction in Strategic Innovation

• Quantitative Analysis

• Asset Allocation

• Diversification

• Liquidity

Execution
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กระบวนการลงทนุ

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

Execution / Buy-Sell Discipline

ซื้อก็ต่อเมือ่ : มีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน

ขายกต็อ่เมื่อ : ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง

(Industry, Business Model) ที่จะกระทบต่อ

ความสามารถในการสร้างก าไร

การน าไปลงทนุจริง

(Implementation)

(Performance Evaluation

& Risk Management)

• Fundamental Analysis & Valuation 

• Conviction in Strategic Innovation

• Quantitative Analysis

• Asset Allocation

• Diversification

• Liquidity

Execution

ติดตามผลการด าเนนิงาน

(Performance Monitoring)

Performance Evaluation

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด

Risk Management

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน



ตัวอย่างแนวทางการลงทุน



ประมาณการสัดส่วนการลงทนุของกองทนุ ASP-FLEXPLUS

22ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 31 December 2017

50%50%

หุ้นในภูมิภาค

ASEAN*

หุ้นในไทย

และสินทรัพย์อื่นๆ*

50% 50%

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



ประมาณการสัดส่วนการลงทนุของกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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Top 4 กลุ่มหุ้นไทย

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

50%

15%

10%

5%

กลุ่มการเงนิ การธนาคาร

“ราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ”

กลุ่มสินค้าอุปโภคบรโิภค

“อัตราการบริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

10%

กลุ่มอสังหารมิทรพัย์

“มุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย”์

กลุ่มอุตสาหกรรม

“คัดสรรเป็นรายตัว”

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 31 December 2017



ประมาณการสัดส่วนการลงทนุของกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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กลุ่มหุ้นอาเซียน

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ 

โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/

หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

50%

30%

Vietnam

“The most exciting market in ASEAN”

7%

Philippines

“Big 3 Conglomerates”

5%

Indonesia

“Focuses on Banking & Consumer”

8%

Malaysia

“KL Tech: Hidden gem”

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 31 December 2017



ตัวอยา่งบรษิทัในประเทศ ASEAN ที่กองทนุไปลงทนุ

25ที่มา : *Bloomberg as of 17 July 2018, Picture : http://vietnamnews.vn/economy/257826/vinamilk-cattle-farm-certified-by-gap.html

VINAMILK

Valuation*
FY 2018

(Estimate)

FY 2019

(Estimate)

Net Profit Margin (%) 18.85 18.70

Net Profit Growth (%) 6.33 10.18

ROE (%) 43.14 43.36

P/E Ratio 24.72 22.43

บริษัทชั้นน าผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคที่เกีย่วข้องกับ

นม และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวข้องกับนม 

เช่น โยเกิร์ต ไอศครีม ชีส รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เช่น คุกกี้ กาแฟ ชา และ น้ าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น



ตัวอยา่งบรษิทัในประเทศ ASEAN ที่กองทนุไปลงทนุ

26ที่มา : *Bloomberg as of 17 July 2018, Picture : https://www.digitalnewsasia.com/enterprise/globetronics-on-track-for-another-year-of-growth

GLOBETRONICS

Valuation*
FY 2018

(Estimate)

FY 2019

(Estimate)

Net Profit Margin (%) 20.72 22.12

Net Profit Growth (%) 86.99 18.84

ROE (%) 27.66 31.48

P/E Ratio 17.01 14.33

บริษัทชั้นน าผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนและ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบริษัทชั้นน าระดับโลก

นอกจากนี้บริษัทยังจัดจ าหน่าย Hardware และ

Software คอมพิวเตอร์อีกด้วย
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กลุ่มกองทนุทีต่อบโจทยค์วามต้องการด้านผลตอบแทน

ASP-FLEXPLUS : กองทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านผลตอบแทนที่โดดเด่น พร้อมทั้ง

กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย จาก บลจ.แอสเซท พลัส

ความเสี่ยง

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



โครงสรา้งกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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จุดประสงค์

การลงทุน

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด

2. บริหารกองทุนเชิงรุกและแสวงหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่

หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทั้งในประเทศและประเทศใน

กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงสินทรัพย์ทางเลือก

• ลงทุนในหุ้นไทยที่มีโอกาสการเจริญเติบโตที่ดี

• มีกรอบการลงทุนในหุ้นไทยที่ยืดหยุ่น 0 – 100% สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ทุกสภาวะตลาด

• รวมถึงมีทางเลือกในการลงทุนในหุ้นในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น

โครงสร้างกองทุน

เน้นการลงทนุใน



ผลการด าเนินงานและสดัส่วนการลงทนุของกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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หลักทรพัย ์5 อันดับแรก

GREATEC (MK) 9.28

CBG (TH) 6.39

PENT (MK) 5.56

AEM (SP) 5.26

DUFU (MK) 4.71

รวม 31.20

ที่มา : Asset Plus Fund Management Fund Factsheet ASP-FLEXPLUS as of 30 September 2020

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่

ต้นปี

3 เดือน

(ตาม

ช่วงเวลา)

6 เดือน

(ตาม

ช่วงเวลา)

1 ปี

(ต่อปี)

3 ปี

(ต่อปี)

5 ปี

(ต่อปี)

10 ปี

(ต่อปี)

ตั้งแตจ่ดั

ตั้งกองทนุ

(02/08/2560)

(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.73% 14.87% 32.61% -3.35% -3.86% - - -2.15%

ผลตอบแทนดัชนีช้ีวัด(%) -23.48% -3.01% -2.25% -25.88% -8.85% - - -7.61%

ความผันผวน

ของผลการด าเนินงาน (%)

21.11% 19.26% 19.74% 18.75% 13.77% - - 13.52%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด (%) 16.43% 6.21% 11.71% 14.51% 9.26% - - 9.04%

สัดส่วนการลงทนุ (% of NAV)

ดัชนีช้ีวัด : SETTRI 40% + ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐ 30% +อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคล

ธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ 20% + MSCI AC ASEAN (USD) 10% 

ค านวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน

กราฟแสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุ

Rebase Price (100)

50

100

150

Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20

14.76

14.54

10.28

9.34
8.42

42.67

เงินทุนและหลักทรัพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าฟุ่มเฟือย

อ่ืนๆ

ตั้งแต่จัดตั้งกองทนุ -6.87% ต่อปี
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รายละเอยีดกองทนุ ASP-FLEXPLUS

ชื่อโครงการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

Asset Plus Flexible Plus Fund (ASP-FLEXPLUS)

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนผสม

มูลคา่โครงการ 3,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทนุ

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตรา

สารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุน

ของกองทุน และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส าหรับการลงทุนในหุ้น กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และในส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงจะอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศอ่ืนใดที่ด าเนิน

ธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน

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

ระดับความเสีย่งกองทนุ

การปอ้งกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์

ในแต่ละขณะ ซ่ึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการ

กองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน
(1)

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าในการซื้อ ครั้งแรก 5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท

วันท าการขายคนืหนว่ยลงทนุ ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าการขายคืน ไม่มี (และไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต่ า)

ระยะเวลาการช าระเงนิ

ภายใน 4 วัน นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนยีมการขาย
(2)

ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคืน
(2)

ไม่มี

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ
(2)

ไม่เกิน 1.99% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(2)

ไม่เกิน 0.08% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน
(2)

ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

เพดานค่าธรรมเนยีมรวม
(2)

ไม่เกิน 4.49% ต่อปี

1

วันท าการซ้ือขายของกองทุน หมายถึง วันท าการปกติของบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี),

2

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

Source: Asset Plus Fund Management as of 31 July 2019

ความเสี่ยงระดบั: 5
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ปัจจัยความเสี่ยงกองทนุ ASP-FLEXPLUS

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนั้น

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ปัจจยัความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผูล้งทุนไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่

คาดหวัง   

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าทีว่ิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกจิ

และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงดังกล่าว

ปัจจยัความเสี่ยงจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)



32

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขาย

ตราสารมีจ ากัด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ

คล่องตัวในการบริหารกองทนุ

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อปอ้งกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปอ้งกันความเส่ียง

นั้น อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกนัความเส่ียง

ปัจจยัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ปัจจยัความเสี่ยงจากการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage Risk)

ปัจจัยความเสี่ยงกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงทางด้านการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ (Country and Political Risk) 

ปัจจยัความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมคีวามเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท

จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ความเส่ียงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลหนึ่งเมือ่เทยีบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนอาจมกีาร

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะท าการป้องกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะ

พิจารณาจากปัจจยัที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน

และอาจท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตา่งประเทศน้อยลง

ปัจจัยความเสี่ยงกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เปน็ไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินคา้หรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและ

โครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกนิกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

(Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผกูพนักองทุนในฐานะผู้ใหสั้ญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

เพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถอือยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือทีไ่ด้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ 

ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ท าให้กองทุนมคีวามเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured 

Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสาร

ก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึ้นได้

ปัจจยัความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)

ปัจจัยความเสี่ยงกองทนุ ASP-FLEXPLUS
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กมลยศ สุขุมสวุรรณ , 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

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดูแล

▪ 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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ทิพย์วด ีอภิชัยสิริ, 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

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดูแล

▪ 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

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศและเคยบริหารกองทุนที่เน้นลงทุน

ในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ ให้ผลตอบแทนสูงที่ สุดใน

อุตสาหกรรมในปี 2016
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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

กองทนุทีอ่ยูใ่นการดูแล

▪ 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

ปรัชญาการลงทนุ

ประสบการณก์ารลงทนุ

เน้นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Core-Satellite โดยใช้

การค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อคัดสรรบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่ม Core ที่มีคุณภาพให้เสถียรภาพของ

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



ข้อสงวนสิทธิ์และค าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทนุ

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 แ ละผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

39



40

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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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ที่

บริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากดั

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึง

ผลการด าเนินงานในอนาคต

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

ติดต่อเรา

เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงผู้ลงทุน

อาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงิน

คืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



Asset Plus Fund Management

Customer Care 0 2672 1111  Fax 0 2672 1180

www.assetfund.co.th 


