
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์    
 

บลจ. แอสเซท พลัส ป้ันกองทุน RMF-LTF ใหม่ 
พร้อมส่ง “ASP-ROBOTRMF” เสนอขายพร้อม “ASP-SMELTF”  

ชูโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงให้พอร์ตเกษียณ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี* 
IPO 1-17 พ.ย. นี ้

 

บลจ. แอสเซท พลัส  เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน RMF-LTF พร้อมส่งกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ 
เลีย้งชีพ (ASP-ROBOTRMF) พร้อมกองทุนเปิดสมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) ลง
ตลาด เสนอขายครัง้แรก (IPO) 1-17 พฤศจิกายน นี ้ลงทุนขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท แนะผู้ลงทุน RMF ที่รับความ
เสี่ยงได้สูงเตรียมสะสมเข้าพอร์ตเกษียณเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากแนวโน้มการเติบโตของ
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก พร้อมหนุนผู้ลงทุน LTF เก็บโอกาสเพิ่มเติมจากหุ้นไทย
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เชื่อผลตอบแทนระยะยาวยงัน่าสนใจ  
 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยวา่ หลังจาก บลจ. แอสเซท พลัส เสนอขายกองทุน ASP-ROBOT ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และ
เสนอขายกองทุน ASP-SME ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่มาและทัง้ 2 กองทุนได้รับการตอบรับอย่างสูงจากผู้ลงทุน 
ดงันัน้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนกองทุน RMF-LTF ที่สนใจการลงทุนในนโยบายที่ใกล้เคียงกันเพื่อสร้างโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่พอร์ตลงทุนเพื่อการเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี * บลจ.       
แอสเซท พลสั จะเสนอขายกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้งชีพ (ASP-ROBOTRMF) และ
กองทุนเปิดสมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) โดยมีก าหนดเสนอขายครัง้แรก 1-17 
พฤศจิกายน 2560 ลงทุนขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท  
 

นายรัชต์กลา่วต่อไปว่า กองทุน ASP-ROBOTRMF เป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายการลงทนุ
เช่นเดียวกันกับกองทุน ASP-ROBOT โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ คือ 
กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่ง
มุ่งลงทุนในหุ้นที่ มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับ Robotics & A.I. ทั่ วโลก ครอบคลุม            
เทรนด์หลกัที่เป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุม่จกัรกลอตัโนมตัิ กลุม่คมนาคมขนสง่ กลุม่
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสขุ และกลุม่เทคโนโลยีเชิงบรูณาการ ซึง่เทรนด์เหลา่นีย้งัมีศกัยภาพในการขยายตวั
สงูและจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีได้  ส่วนที่เหลือจะลงทุนในกองทุน ETF หรือหุ้นในกลุ่ม

บริษัททั่ วโลกที่ เป็นผู้พัฒนาและน าเอา Robotics และ A.I. มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้กองทุนมีนโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน**   
        
ส าหรับกองทุน ASP-SMELTF มีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกันกับกองทุน ASP-SME ที่ได้เสนอขายไปเมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา  ซึ่งนบัตัง้แต่จัดตัง้กองทุนเมื่อ 2 สิงหาคม 2560 ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 12.82% ทิง้ห่าง
ผลตอบแทนของ SETTRI ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัซึ่งให้ผลตอบแทนเพียง 6.86% (ที่มา: www.assetfund.co.th  ณ 29 กนัยายน 
2560) ทัง้นี ้กองทุน ASP-SMELTF จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 



 

 
 

ระดับความเสี่ยง 6 มีจุดเด่นที่กระบวนการวิเคราะห์และคัดสรรหุ้นแบบเจาะลึกโดยมุ่งเน้นหุ้นของบริษัทที่มี
แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชัดเจน ฐานลูก่าค้าขยายตัวต่อเน่ือง รวมถึงมีกล
ยุทธ์การสร้างแบรนด์แข็งแกร่งและให้ความส าคัญกับ Customer Engagement   
 

“ธีมการลงทุนใน Robotics & AI ถือเป็น Mega Trend ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นอีกในอนาคต และเป็น
ทางเลือกส าหรับการกระจายความเสี่ยง รวมถงึเพ่ือสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงตามแนวโน้มเติบโตแบบก้าว
กระโดดของ Robotics & AI ดงัจะเห็นได้จากประมาณการการเติบโตของตลาด Robotics และ AI ท่ัวโลกนับจาก
ปัจจุบันถงึปี 2568 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเติบโตโดยเฉลี่ย 10-15% ต่อปี เพ่ิมขึ้น 2 เท่าตัวจากช่วงปี 2548-2556 ทีมี่
การเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี (ที่มา: Boston Consulting Group อ้างอิงใน AXA Investment Managers 
Presentation, May 2017)  จึงเป็นโอกาสที่ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้จะเลือกเข้าลงทุนพร้อมรับสิทธ์ิ
ลดหย่อนภาษีกับกองทุน ASP-ROBOTRMF ในช่วงน้ีซ่ึงถือเป็นการเติบโตระยะเร่ิมต้น หรือ Early Stage เพ่ือ
สะสมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมการเติบโตของ Robotics & AI  

ส่วนกองทุน ASP-SMELTF บลจ. แอสเซท พลสั มองว่า หุ้น Small-Mid Cap ในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหุน้ในกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากความพยายามลดหน้ีนอก
ระบบของภาครัฐ ตลอดจนกิจการที่ได้ประโยชน์จากก าลังซ้ือของผู้บริโภคชาวจีนและการขยายตัวของเศรษฐกจิ
ในกลุ่มประเทศ CLMV ยังมีความน่าสนใจสูง  และแม้หุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมีความผันผวนมากกว่า
การลงทนุในหุน้ขนาดใหญ่ทัว่ไป แต่เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยเพ่ิมโอกาสรับมีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนใน
กองทุน LTF ซ่ึงพร้อมรับความผันผวนในหุ้นและพร้อมลงทุนในระยะยาวได้” นายรัชต์กลา่วในท่ีสดุ 
 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทุน ASP-ROBOTRMF และ กองทุน ASP-SMELTF ได้ด้วยเงินลงทุนขัน้ต ่าเพียง 
5,000 บาท สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายพร้อมคูม่ือการลงทนุในกองทนุ LTF-RMF ได้ที ่
บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ทาง 
www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ

ณ 29 กันยายน 2560

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ

2-ส.ค.-60

ผลตอบแทนของกองทุน ASP-SME 12.82%

ผลตอบแทนของดชันชีีว้ดั : SETTRI 6.86%

ความผันผวนของกองทุน 11.12%

ความผันผวนของดชันชีีว้ดั 6.59%

ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทุนรวม

มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลตอบแทนในอนาคต  
 

ผู้ลงทุน “โปรดศกึษาคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF-LTF ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง
ก่อนตัดสินใจลงทุน”   * การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ RMF-LTF เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
ทัง้นี ้หากไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขการลงทนุ ผู้ลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับ พร้อมช าระ
เงินเพิ่มหรือเบีย้ปรับตามท่ีระบใุนประมวลรัษฎากร  **กองทนุ ASP-ROBOTRMF  มีนโยบายปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนท่ี
ลงทนุในตา่งประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้ในสภาวการณ์ท่ีไม่ปกตอิาจพิจารณาปอ้งกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ ผู้ลงทนุจงึอาจขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุ
เร่ิมแรกได้ 


