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ข่าวประชาสัมพันธ์    
 

บลจ. แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทนุ “ASP-ROBOT” 
กองทนุแรกในอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนในธีมหุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์  

IPO 21 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560 
 

บลจ. แอสเซท พลัส  ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์  (ASP-ROBOT) ลงตลาด ชูจุดเด่นคว้าโอกาส     
รับผลตอบแทนสูงก่อนใครในหุ้นบริษัทผู้พัฒนาและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotics & A.I.) ในการด าเนินธุรกิจทั่วโลก เน้นลงทุนเบือ้งต้นในกองทุน AXA World Funds Framlington 
Robotech ภายใต้การจัดการของ AXA Investment Managers บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน* เสนอขายครัง้แรก (IPO) 21 ส.ค. – 1 ก.ย. นี ้ 
 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยวา่ จากแนวโน้มการเติบโตของหุ่นยนต์ จกัรกลอตัโนมตัิและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.) 
นบัตัง้แตปี่ 2557 ที่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้ยงัมีการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องประมาณ 10-15% ต่อ
ปีในอนาคต อนัจะสง่ผลต่อโอกาสเติบโตของหุ้นบริษัททัว่โลกที่เป็นผู้พฒันาและน าเอา Robotics & A.I. มาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ บลจ. แอสเซท พลสั จึงเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) เพื่อเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนสูงใน    ระยะ
ยาวจากเทรนด์การเติบโตของตลาดหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ก าหนดเสนอขายครัง้แรก   ในวันที่ 
21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560  ลงทุนขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท โดยในช่วง IPO จะคิดธรรมเนียมการขายเพียง 

1.00% จากปกติ 1.50% และส าหรับผู้ที่คงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าวไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับตัง้แต่ช่วง IPO 
จนถึง  28 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่า 2,000 บาทส าหรับเงินลงทุนทุกๆ 1 
ล้านบาท** 
 

นายรัชต์กลา่วตอ่ไปวา่ ASP-ROBOT เป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 ในเบือ้งต้นจะลงทุนส่วนใหญ่ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การ
บริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซ่ึงมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับ Robotics & A.I. ทั่วโลก  ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนีต่้างประเทศและ/หรือ Structured 
Notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริษัททั่วโลกที่ เป็นผู้พัฒนาและน าเอา Robotics และ A.I. มาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยกองทุน ASP-ROBOT มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน*         สภาพคลอ่ง
สงู สามารถซือ้-ขายได้ทุกวันท าการ ส าหรับกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่จะลงทุนส่วน

ใหญ่นัน้ มีจุดเด่นที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถเลือกลงทุนได้ทัง้ในหุ้น
ต่างประเทศขนาดใหญ่เพื่อรักษาสภาพคล่องและลดความผันผวน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความช านาญ
ในหุ้นกลุ่ม Robotics และ A.I. โดยเฉพาะ ทัง้ยงัมีการคดัสรรหุ้นที่มีศกัยภาพในการเติบโตโดดเด่นด้วยกระบวนการ
ลงทนุที่เป็นสากลและการวิเคราะห์บริษัทเชิงลึกจากพืน้ฐาน (Fundamental bottom-up stock selection) โดยมุ่ง
ลงทุนครอบคลุมเทรนด์หลักที่ เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มจักรกล
อัตโนมัติ ซึง่ปัจจบุนัถกูน ามาใช้อยา่งแพร่หลายเนื่องจากมีความแม่นย า ตลอดจนสามารถทดแทนแรงงานคนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ กลุ่มคมนาคมขนส่ง เช่น ระบบขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการผ่าตดัและปฏิบตัิการทางการแพทย์  เทคโนโลยี A.I. ที่ช่วยให้ค าปรึกษาด้าน
สขุภาพ เคร่ืองมือเพื่อการดแูลสขุอนามยัต่างๆ ที่มีความต้องการสงูขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มี
สดัสว่นผู้สงูอายใุนสงัคมเพิ่มขึน้ และกลุ่มเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เช่น  Sensor  Hardware และ Software ซึ่งเทรนด์
เหลา่นีย้งัมีศกัยภาพในการขยายตวัสงูและจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีได้ 
 

“กองทุน ASP-ROBOTIC นับเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย เน่ืองจากเป็นกองทุนแรกที ่     
เสนอขายและเน้นลงทุนใน Robotics & A.I. ซ่ึงเป็นเทรนด์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้
จากประมาณการการเติบโตของตลาด Robotics และ A.I. ท่ัวโลกนับจากปัจจุบันถงึปี 2568 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
เติบโตโดยเฉลี่ย 10-15% ต่อปี เพ่ิมขึ้น 2 เท่าตัวจากปี 2548-2556 ซ่ึงเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี (ที่มา: Boston 
Consulting Group อ้างอิงใน AXA Investment Managers Presentation, May 2017)  อีกท้ังยังมีโอกาสสูงขึ้นอีก
โดยได้ปัจจัยหนุนจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ไม่หยุดน่ิงและปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่ผันไปสู่ สังคม
ผู้สูงอายุส่งผลให้เทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์ จกัรกลอตัโนมัติ และเทคโนโลยี A.I. ถูกน ามาใช้ทัง้ในชีวิตประจ าวนัและใช้
ทดแทนแรงงานในอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ลงทุนจะได้เข้าลงทุนกับหุ้นของบริษัทที่

เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดังกล่าวก่อนใครต้ังแต่ระยะเร่ิมต้น เพ่ือสะสมโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการ
เติบโตของ Robotics และ A.I. ในอนาคต” นายรัชต์กลา่วในท่ีสดุ  
 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทุน ASP-ROBOT ได้ด้วยเงินลงทุนขัน้ต ่าครัง้แรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้อมลู
เพิ่มเติม และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 
ศกึษาข้อมลูเพิม่เติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. 
แอสเซท พลสั  
 

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” * กองทนุ ASP-
ROBOT มีนโยบายปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนท่ีลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุใน
ตา่งประเทศ ทัง้นี ้ในสภาวการณ์ท่ีไม่ปกตอิาจพิจารณาปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ ผู้ลงทนุจงึอาจ
ขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ ** เง่ือนไขส่งเสริมการขาย1)เฉพาะผู้ลงทนุท่ีมียอดเงิน
ลงทนุสะสมสทุธิในกองทนุ ASP-ROBOT ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย (21 สิงหาคม-1 กนัยายน 2560) และคงยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิดงักล่าว
ตอ่เน่ืองโดยต้องถือครองหน่วยลงทนุจนถงึ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึง่เป็นวนัท่ี บลจ. จะค านวณยอดเงินลงทนุสะสมสุทธิเพ่ือรับหน่วยลงทนุใน
กองทนุ ASP  2) ยอดเงินลงทนุสะสมสุทธิใน ASP-ROBOT ตามเง่ือนไขข้อ 1 ทกุ  ๆ1,000,000 บาทจะได้รับหน่วยลงทนุในกองทนุ ASP 2,000 บาท 
โดย บลจ. จะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุ  ASP ภายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 (มลูคา่หน่วยลงทนุเป็นไปตามประกาศ NAV  ณ วนัท่ีท า
การโอน)  3) ยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิ หมายถงึ ยอดซือ้และเงินลงทนุในกองทนุ ASP-ROBOT ท่ีสบัเปล่ียนเข้ามาจากกองทนุรวมใด  ๆภายใต้การ
บริหารของบลจ.แอสเซท พลสั (ยกเว้นยอดสบัเปล่ียนมาจากกองทนุ ASP-DPLUS, ASP-FFPLUS, ASPGIPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-SME, 
ASP-CHINA, ASP-EUROPE VALUE และ ASP-ASIAN  ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายตัง้แต ่21 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2560 หกัด้วยยอดขายและ
ยอดสบัเปล่ียนออกจากกองทนุ ASP-ROBOT ตัง้แต ่21 สิงหาคม 2560 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยใช้วธีิค านวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In 
First Out – FIFO) ทัง้นีเ้ศษของเงินลงทนุท่ีไม่ถงึ 1,000,000 บาทจะไม่น ามารวมค านวณ  4) ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายคดิคา่ธรรมเนียมการขาย 
(Front-end Fee) ในอตัรา 1.00% ทัง้นี ้หลงัช่วงส่งเสริมการขายคดิในอตัรา 1.50%  6) บลจ. แอสเซท พลสั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ส่งเสริม การขายและของสมนาคณุท่ีมีมลูคา่เทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท ค าตดัสินของ บลจ. แอสเซท พลสั ถือเป็น
ท่ีสิน้สดุ 


