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ข่าวประชาสัมพันธ์    
เทรนด์ลงทุนธีมหุ่นยนต์มาแรง 

บลจ. แอสเซท พลัส ปลืม้  ผู้ลงทนุตอบรับเกนิเป้าหมาย 
ดันยอด IPO กองทนุ “ASP-ROBOT” ทะลุ 1,200 ล้าน 

 

บลจ. แอสเซท พลัส  เผยผู้ลงทุนตอบรับกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์  (ASP-ROBOT) เกินเป้าหมาย 
สามารถระดมทุนได้ 1,275 ล้านบาท เร่งยื่นจดทะเบียน พร้อมเสนอขายครัง้ต่อไป 5 กันยายน นี ้ชีธุ้รกิจ
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.) มีโอกาสเติบโตต่อเน่ือง แนะผู้ลงทุนเข้าสะสมโอกาสรับ
ผลตอบแทนสูงใน Early Stage ลงทุนขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท พร้อมขยายโปรโมชั่นต่อเน่ือง ลดค่าธรรมเนียม
การขาย (Front End Fee) เหลือ 1.00% ตัง้แต่ 5-29 ก.ย. นี ้
 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยวา่ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) ที่บริษัทเสนอขายครัง้แรก (IPO) ไประหวา่ง 
21สงิหาคม ถึง 1 กนัยายน 2560 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 1,275 ล้านบาท 

สูงกว่าเป้าหมาย 500 ล้านบาทที่ประเมินไว้ ทัง้นี ้บลจ. แอสเซท พลสั ได้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วและจะเปิดท าการซือ้-ขายครัง้ต่อไปในวันที่  5 กันยายน นี ้โดยผู้ลงทนุที่
สนใจยังคงสามารถเข้าลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT เพื่อสะสมโอกาสรับผลตอบแทนสงูจากการเติบโตของธุรกิจ 
Robotics & A.I. ในอนาคตได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท โดยตัง้แต่ 5 – 29 กันยายน 2560 จะคิดธรรม
เนียมการขาย (front end fee) เพียง 1.00% จากปกติ 1.50% และส าหรับผู้ที่คงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าว 
จนถึง 30 มีนาคม 2561 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่า 2,000 บาทส าหรับเงินลงทุนทุกๆ 1 ล้าน
บาท* 
 

“บลจ. แอสเซท พลัส ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสบริหารเงนิลงทุนของท่าน
ให้งอกเงยไปพร้อมกับการเติบโตของเทรนด์ Robotics & A.I. ซ่ึงกระแสตอบรับอย่างดียิง่จากท้ังผู้ลงทุนคร้ังน้ีจะ
เป็นแรงสนับสนุนส าคัญให้เราพัฒนากองทุนใหม่ๆ ออกมาเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนต่อไป นอกจากน้ี  
ขอขอบคุณตัวแทนสนับสนุนการซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัสทุกรายที่ได้ช่วยสร้างความ
เข้าใจที่ถกูต้องแก่ผู้ลงทุนและมีส่วนส าคัญยิง่ ในความส าเร็จคร้ังน้ี” นายรัชต์กลา่ว 
 

ส าหรับกองทุน ASP-ROBOT เป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ เน้นลงทุนในธีมหุ่นยนต์และ

ปัญญาประดิษฐ์ จดัเป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 ในเบือ้งต้นจะลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมในต่างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การบริหารจดัการของ 
AXA Investment Managers ที่ มุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Robotics & 
A.I. ทั่ วโลก  ที่ ผ่านมามีผลการด าเนินงานโดดเด่นโดยนับตัง้แต่จัดตัง้กองทุนในเดือนธันวาคม 2559 ให้
ผลตอบแทนไปแล้วถึง 28.26% เอาชนะดัชนี MSCI All Country World Index ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 14.83% 
(ที่มา: AXA WF Framlington Robotech I USD Performance Fact Sheet, 31 ส.ค. 2560) มีจุดเด่นที่ใช้กลยุทธ์
การลงทุนเชิงรุก มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถเลือกลงทุนได้ทัง้ในหุ้นต่างประเทศขนาดใหญ่เพื่อ
รักษาสภาพคล่องและลดความผันผวน รวมถงึสามารถลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อสร้างโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความช านาญในหุ้นกลุ่ม Robotics และ A.I. 
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โดยเฉพาะ  ส าหรับส่วนที่เหลือกองทุน ASP-ROBOT จะลงทุนในหุ้น และ/หรือ Structured Notes ที่อ้างอิงกับ
หุ้นในกลุ่มบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้พัฒนาและน าเอา Robotics และ A.I. มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยกองทุนมี
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน**  สภาพคลอ่งสงู สามารถซือ้-ขายได้ทุกวันท าการ 
“Robotics & A.I. ถือเป็นเทรนด์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและเป็นธีมการลงทุนที่น่าจับตาในอีกหลาย
ทศวรรษนบัจากนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ลงทุนจะได้เข้าลงทุนกับหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดังกล่าว
ก่อนใครต้ังแต่ระยะเร่ิมต้น หรือ Early Stage  เพ่ือสะสมโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการเติบโตของ 
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  
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน             
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560             

  
ตัง้แต่ต้น

ปี 3 6 1 3 
ตั้งแต่
จดัตั้ง 

  YTD เดือน เดือน ปี ปี กองทุน 
            8-ธ.ค.-59 

กองทุน AXA World Funds Framlington 
Robotech 29.19% 5.69% 17.36% N/A N/A 28.26% 
เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC World Total 
Return 15.03% 3.66% 8.91% N/A N/A 14.83% 

       ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทนุรวม  
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

    
       ผู้ลงทนุ “โปรดท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ” *เง่ือนไขสง่เสริมการ
ขาย1)เฉพาะผู้ลงทนุท่ีมียอดเงินลงทนุสะสมสทุธิในกองทนุ ASP-ROBOT ในชว่งเวลาสง่เสริมการขาย (5 – 29 กนัยายน 
2560) และคงยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิดงักลา่วตอ่เนื่องโดยต้องถือครองหนว่ยลงทนุจนถงึวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ซึง่เป็น
วนัท่ี บลจ. จะค านวณยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิเพื่อรับหนว่ยลงทนุในกองทนุ ASP  2) ยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิใน ASP-
ROBOT ตามเง่ือนไขข้อ 1 ทกุๆ 1,000,000 บาทจะได้รับหนว่ยลงทนุในกองทนุ ASP 2,000 บาท โดย บลจ. จะด าเนินการ
โอนหนว่ยลงทนุในกองทนุ  ASP ภายในวนัท่ี 25  เมษายน 2561 (มลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นไปตามประกาศ NAV  ณ วนัท่ีท า
การโอน)  3) ยอดเงินลงทนุสะสมสทุธิ หมายถงึ ยอดซือ้และเงินลงทนุในกองทนุ ASP-ROBOT ที่สบัเปลีย่นเข้ามาจาก
กองทนุรวมใดๆ ภายใต้การบริหารของบลจ.แอสเซท พลสั (ยกเว้นยอดสบัเปลีย่นมาจากกองทนุ ASP-DPLUS, ASP-
FFPLUS, ASPGIPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-SME, ASP-CHINA, ASP-EUROPE VALUE และ ASP-ASIAN  ในชว่ง
เวลาสง่เสริมการขายตัง้แต ่5 - 29 กนัยายน 2560 หกัด้วยยอดขายและยอดสบัเปลีย่นออกจากกองทนุ ASP-ROBOT 
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ตัง้แต ่5 กนัยายน 2560 – 30 มีนาคม 2561 โดยใช้วธีิค านวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out – FIFO) ทัง้นีเ้ศษ
ของเงินลงทนุท่ีไมถ่ึง 1,000,000 บาทจะไมน่ ามารวมค านวณ  4) ในช่วงเวลาสง่เสริมการขายคิดคา่ธรรมเนียมการขาย 
(Front-end Fee) ในอตัรา 1.00% ทัง้นี ้หลงัช่วงสง่เสริมการขายคิดในอตัรา 1.50%  6) บลจ. แอสเซท พลสั ขอสงวนสทิธ์ิ
ในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขสง่เสริม การขายและของสมนาคณุทีม่ีมลูคา่เทียบเทา่โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้ากรณีมีข้อ
พิพาท ค าตดัสนิของ บลจ. แอสเซท พลสั ถือเป็นท่ีสิน้สดุ **กองทนุ ASP-ROBOT มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเฉพาะสว่นท่ีลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้ใน
สภาวการณ์ที่ไมป่กติอาจพิจารณาปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ ผู้ลงทนุจงึอาจ
ขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ ***ผลการด าเนินงานในอดีตของ
กองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต 


