
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้

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

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก)

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตดัสินใจลงทุน”

ลงทุนหุน้เลก็เพิม่โอกาสรบัผลตอบแทนแรง

เสริมความแขง็แกรง่ใหพ้อรต์

โอกาสรบัผลตอบแทนสงูจาก

การเตบิโตแบบกา้วกระโดดของหุ้น

ไทยขนาดเลก็และขนาดกลาง

ซื้อ-ขายได้

ทุกวันท าการ

ของกองทนุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Customer Care 02-672-1111  โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

คัดสรรหุ้นเลก็แบบเจาะลกึ

ควบคู่กับบรหิารความเสี่ยงโดย

ทีมผู้จัดการกองทนุผูเ้ชีย่วชาญ

กองทุน ASP-SME ได้

Overall Morningstar Rating 5 ดาว

ในกลุ่ม Equity Small/ Mid-Cap

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากัด
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สถานการณ์ด าเนินการต่อต้านคอร์รัปช่ัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ”

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

วิเคราะหบ์รษิัทเชงิลึก

เน้นความคดิสรา้งสรรค์

และไอเดยีการลงทุน

เน้นลงทุนกับบริษัท

ขนาดกลางและเลก็ ที่มีมูลค่า

ตลาดต่ ากว่า 80,000 ล้านบาท

ลงทนุในบรษิทัทีม่กีารเตบิโต

ของผลประกอบการทีม่คีณุภาพ

High Quality of earning growth

แสวงหารแนวทางในการลงทุน

(Investment Theme) ในบริษัท

ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนทีโ่ดดเด่น

เสาะหาขอ้มลูบรษิทัแบบเชงิรกุ

(Proactive Company Visit)

วิเคราะหข์อ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ

ในการด าเนนิธรุกจิ

(Competitive Advantage)

วิเคราะหอ์ตุสาหกรรมและ

โมเดลในการท าธรุกจิ

(Industry and Business Analysis)

การน าไปลงทนุจรงิ

วินัยในการซือ้ จะซื้อเมื่อ

• บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ าเสมอ
• มีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน

บริหารความเสีย่ง

จากการกระจายการลงทุน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ

• ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง
(Industry, Business Model) mที่จะกระทบ

ต่อความสามารถในการสร้างก าไร

ท าไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

โอกาสผลตอบแทนระยะยาวที่ดกีว่าหุน้ขนาดใหญ่

และโอกาสการเติบโตแบบกา้วกระโดด 

นักลงทุนใหค้วามสนใจนอ้ยท าใหม้โีอกาส

ลงทุนในขณะทีม่ี Valuation น่าสนใจ*

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*

ช่วงเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2016 – 31 December 2020

*ข้อมูลการน าเสนอนีม้ีวตัถุประสงค์เปน็เพยีงตวัอย่างประกอบค าอธบิายลักษณะทัว่ไป

ของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการด าเนนิงานของหุ้น

small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้เปน็สิง่ยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมลูราคายอ้นหลังหรือหุ้นเพิม่เตมิได้ที ่www.settrade.com

Source: Bloomberg as of 30 December 2020, (*)  ผลการด าเนนิงานในอดีตมิได้เป็นการยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

Mid/Small Cap Stock (FTSE Thailand Mid/Small Cap Index)

Big Cap Stock (SET50)

P/E Ratio Earning Growth

Price to Book Ratio PEG Ratio

ราคาเทียบกับผลก าไรและอัตราเติบโต

ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นตัวใหญ่
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กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์

จาก แนวโน้มการเปลีย่นแปลง

ของโลกทีเ่ปลีย่นเขา้สู่ยคุ Digital

เลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์

จากก าลังซือ้ที่สงูของคนจนีและการขยาย

ตัวทางเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ CLMV

กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก

ความพยายามลดหนี้

นอกระบบของภาครฐั

หมายเหตุ: แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร 

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลีย่นได้ โดยข้ึนอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในปัจจุบัน*

ผลการด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-SME ณ วันที่ 30/04/2023**

ตั้งแต่

ต้นปี

3 เดือน

(ตามช่วงเวลา)

6 เดือน

(ตามช่วงเวลา)

1 ปี

(ต่อปี)

3 ปี

(ต่อปี)

5 ปี

(ต่อ0ปี)

10 ปี

(ต่อปี)

ตั้งแต่จัด

ตั้งกองทนุ

(02/08/2560)

(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.76% -2.32% 0.16% -6.05% 24.01% 9.50% - 10.49%

ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%) -7.08% -7.27% -3.47% -5.63% 8.42% -0.02% - 2.53%

ความผันผวนของผลการด าเนนิงาน(%) 12.73% 13.78% 11.95% 13.18% 15.44% 17.23% - 16.89%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%) 11.63% 12.81% 10.64% 11.21% 13.63% 16.73% - 15.85%

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 30 Apr 2023

**ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นการยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด : SET Total Return Index

ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ปน็การยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

หลักทรพัย ์5 อันดบัแรก

SAPPE 8.20

PR9 6.05

SNNP 5.53

SISB 5.02

MOSHI 4.38

Total 29.19%

กราฟแสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุ
Cumulative Returns

ตั้งแต่จดัตัง้กองทนุ 10.49% ต่อปี

ASP-SME

SET TRTI

8.74

17.62

10.25

20.26

43.13
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สถานการณ์ด าเนินการต่อต้านคอร์รัปช่ัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ”

การขายคนืหน่วยลงทุน ตั้งแตเ่วลาเปดิท าการ - 15.30น. วันท าการขายคนื ทุกวนัท าการซือ้ขาย

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันท าการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)

ระยะเวลาการช าระเงนิ - KBANK : รับเงินคืน 3 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.

- BBL: รับเงินคืน 3 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.

- SCB : รับเงินคืน 3 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.

- BAY : รับเงินคืน 3 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น

- KTB : รับเงินคืน 3 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น

- ธนาคารอ่ืนๆ : เช็คเข้าบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

*หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดท าการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนยีม

ข้อมูลทัว่ไป กองทนุ ASP-SME

ที่มา : Asset Plus Fund Management 30/06/2020 

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ
(1)

ไม่เกิน 1.99% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(1)

ไม่เกิน 0.08% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน
(1)

ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ)ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ ตั้งแตเ่วลาเปดิท าการจนถงึ 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าในการซือ้ 1 บาท        ถัดไป 1 บาท

การช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จ ากัด

- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)

- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร)   - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มไพร์ทาวเวอร์)

- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใช้แบบฟอร์มช าระเงินของธนาคาร)

ค่าธรรมเนยีมการขาย
(1)

ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื
(1)

ไม่มี

1

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน(ถ้าม)ี

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนตราสารทุน 

ขนาดกองทนุ 2,000,000,000 บาท

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายทีจ่ะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี

ปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้

กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทนุตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุน

ของกองทุน ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ีอันดับความนา่เช่ือถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted 

securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Investment grade 

หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส าหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม

ราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันท าการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน

ความเสีย่งกองทนุ 1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk

รายละเอยีดกองทนุ ASP-SME

กองทนุรวมเหมาะกบัผูล้งทนุประเภทใด

การซือ้หนว่ยลงทนุ

การขายคนืหนว่ยลงทนุ

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็ก
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