ข่ าวประชาสัมพันธ์
บลจ. แอสเซท พลัส ปั ้นกองทุน RMF-LTF ใหม่
พร้ อมส่ ง “ASP-ROBOTRMF” เสนอขายพร้ อม “ASP-SMELTF”
ชูโอกาสสร้ างผลตอบแทนสูงให้ พอร์ ตเกษียณ พร้ อมรั บสิทธิลดหย่ อนภาษี*
IPO 1-17 พ.ย. นี ้
บลจ. แอสเซท พลัส เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ูลงทุน RMF-LTF พร้ อมส่ งกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (ASP-ROBOTRMF) พร้ อมกองทุนเปิ ดสมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี ้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) ลง
ตลาด เสนอขายครัง้ แรก (IPO) 1-17 พฤศจิกายน นี ้ ลงทุนขัน้ ต่าเพียง 5,000 บาท แนะผู้ลงทุน RMF ที่รับความ
เสี่ยงได้ สูงเตรียมสะสมเข้ าพอร์ ตเกษียณเพื่อโอกาสรั บผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากแนวโน้ มการเติบโตของ
หุ่นยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก พร้ อมหนุ นผู้ลงทุน LTF เก็บโอกาสเพิ่มเติมจากหุ้นไทย
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เชื่อผลตอบแทนระยะยาวยังน่ าสนใจ
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า หลังจาก บลจ. แอสเซท พลัส เสนอขายกองทุน ASP-ROBOT ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และ
เสนอขายกองทุน ASP-SME ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่มาและทัง้ 2 กองทุนได้ รับการตอบรับอย่ างสูงจากผู้ลงทุน
ดังนัน้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนกองทุน RMF-LTF ที่สนใจการลงทุนในนโยบายที่ใกล้ เคียงกันเพื่อสร้ างโอกาส
รั บผลตอบแทนที่ดีใ นระยะยาวให้ แก่ พ อร์ ตลงทุ น เพื่อ การเกษี ยณ พร้ อมรั บสิ ทธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี * บลจ.
แอสเซท พลัส จะเสนอขายกองทุ นเปิ ดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (ASP-ROBOTRMF) และ
กองทุนเปิ ดสมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี ้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) โดยมีกาหนดเสนอขายครั ง้ แรก 1-17
พฤศจิกายน 2560 ลงทุนขัน้ ต่าเพียง 5,000 บาท
นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า กองทุน ASP-ROBOTRMF เป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายการลงทุน
เช่นเดียวกันกับกองทุน ASP-ROBOT โดยจะลงทุนส่ วนใหญ่ ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ างประเทศ คือ
กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้ การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่ง
มุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ Robotics & A.I. ทั่วโลก ครอบคลุม
เทรนด์หลักที่เป็ นกลไกสาคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ กลุม่ จักรกลอัตโนมัติ กลุม่ คมนาคมขนส่ง กลุม่
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และกลุม่ เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ซึง่ เทรนด์เหล่านี ้ยังมีศกั ยภาพในการขยายตัว
สูงและจะสามารถสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีได้ ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในกองทุน ETF หรือหุ้นในกลุ่ม
บริ ษัททั่วโลกที่เป็ นผู้พัฒนาและนาเอา Robotics และ A.I. มาใช้ ในการดาเนิ นธุ รกิจ ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบาย
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน**
สาหรั บกองทุน ASP-SMELTF มีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกันกับกองทุน ASP-SME ที่ได้ เสนอขายไปเมื่อ เดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับตังแต่
้ จัดตังกองทุ
้
นเมื่อ 2 สิงหาคม 2560 ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 12.82% ทิ ้งห่าง
ผลตอบแทนของ SETTRI ซึ่งเป็ นดัชนีชี ้วัดซึ่งให้ ผลตอบแทนเพียง 6.86% (ที่มา: www.assetfund.co.th ณ 29 กันยายน
2560) ทังนี
้ ้ กองทุน ASP-SMELTF จะเน้ นลงทุนในหุ้นบริ ษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับความเสี่ยง 6 มีจุดเด่ นที่กระบวนการวิเคราะห์ และคัดสรรหุ้นแบบเจาะลึกโดยมุ่งเน้ นหุ้นของบริ ษัทที่มี
แนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจสูง มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชัดเจน ฐานลูก่าค้ าขยายตัวต่ อเนื่อง รวมถึงมีกล
ยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ แข็งแกร่ งและให้ ความสาคัญกับ Customer Engagement
“ธีมการลงทุนใน Robotics & AI ถือเป็ น Mega Trend ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นอีกในอนาคต และเป็ น
ทางเลือกสาหรั บการกระจายความเสี่ยง รวมถึงเพื่อสร้ างโอกาสรั บผลตอบแทนสูงตามแนวโน้ มเติบโตแบบก้ าว
กระโดดของ Robotics & AI ดังจะเห็นได้จากประมาณการการเติ บโตของตลาด Robotics และ AI ทั่วโลกนั บจาก
ปั จจุบันถึงปี 2568 ซึ่งคาดว่ าจะสามารถเติบโตโดยเฉลี่ย 10-15% ต่ อปี เพิ่มขึ้น 2 เท่ าตัวจากช่ วงปี 2548-2556 ทีม่ ี
การเติ บโตเฉลี ่ยเพี ยง 5% ต่ อปี (ที ่มา: Boston Consulting Group อ้างอิ งใน AXA Investment Managers
Presentation, May 2017) จึ งเป็ นโอกาสที่ผ้ ูลงทุนที่สามารถรั บความเสี่ยงสูงได้ จะเลือกเข้ าลงทุนพร้ อมรั บสิทธิ์
ลดหย่ อนภาษีกับกองทุน ASP-ROBOTRMF ในช่ วงนี้ซ่ึงถือเป็ นการเติบโตระยะเริ่ มต้ น หรื อ Early Stage เพื่อ
สะสมโอกาสรั บผลตอบแทนที่ดีไปพร้ อมการเติบโตของ Robotics & AI
ส่ วนกองทุน ASP-SMELTF บลจ. แอสเซท พลัส มองว่า หุ้น Small-Mid Cap ในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งหุน้ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้ ประโยชน์ จากเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจที่จะได้ ประโยชน์ จากความพยายามลดหนี้นอก
ระบบของภาครั ฐ ตลอดจนกิจการที่ได้ ประโยชน์ จากกาลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนและการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศ CLMV ยังมีความน่ าสนใจสูง และแม้ ห้ ุนขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหุน้ ขนาดใหญ่ทวั่ ไป แต่ เชื่อว่ าจะเป็ นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสรั บมีผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ ผ้ ูลงทุนใน
กองทุน LTF ซึ่งพร้ อมรั บความผันผวนในหุ้นและพร้ อมลงทุนในระยะยาวได้ ” นายรัชต์ กล่าวในที่สดุ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-ROBOTRMF และ กองทุน ASP-SMELTF ได้ ด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าเพียง
5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายพร้ อมคูม่ ือการลงทุนในกองทุน LTF-RMF ได้ ที่
บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง
www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
ผลการดาเนินงานย้อ นหล ังของกองทุน
ณ 29 กันยายน 2560

ผลตอบแทนของกองทุน ASP-SME
ผลตอบแทนของดัชนีชวี้ ด
ั : SETTRI
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนีชวี้ ด
ั

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน
2-ส.ค.-60
12.82%
6.86%
11.12%
6.59%

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF-LTF ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่ อนตัดสินใจลงทุน” * การได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุน RMF-LTF เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด
ทังนี
้ ้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรื อต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับ พร้ อมชาระ
เงินเพิ่มหรื อเบี ้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร **กองทุน ASP-ROBOTRMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่
ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่ มแรกได้

