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บลจ. แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุน ASP-DISRUPT 
กองทุนแรกของไทยที่เน้นลงทุนในธีมดสิรัปทีฟ 

 
บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อกระแสดิสรัปทีฟทั่ วโลกรุนแรง ดันผู้น าการแทรกแซงธุรกิจโตฉลุย  เตรียมส่ง     
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตีส์้ (ASP-DISRUPT) ประเดิมลงทุน     เน้นเจาะโอกาสจาก
หุ้นของบริษัท ทั่วโลกที่เป็นผู้น า ผู้พัฒนา หรือผู้ได้รับประโยชน์จากกระแสการแทรกแซงทางธุรกิจ (Disruptive 
Trend) ครอบคลุมกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy) ไลฟ์สไตล์ดิสรัปชัน (Lifestyle Disruption) และกลุ่ม       
คมนาคมขนส่งและพลังงานแห่งอนาคต (Future Transportation and Energy) เชื่อแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด
สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว เสนอขายครัง้แรก 19-30 มี.ค. นี ้ 
 
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ.แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วของระดบัของนวตักรรมและเทคโนโลยีทัว่โลก    
สง่ผลสบืเนื่องให้ธุรกิจตา่งๆ ล้วนต้องพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั  ตลอดจนก่อให้เกิดกระแสทางธุรกิจที่เป็น
ปรากฏการณ์ส าคัญคือกระแสการแทรกแซงทางธุรกิจ (Disruptive Trend) ซึ่งเป็นที่ประจกัษ์ว่า บริษัทที่มีโมเดล
ธุรกิจใหม่ (New Business Model) และสามารถเข้ากับกระแสหลักของโลกล้วนก้าวขึน้มาครองความส าเร็จแทน
ธุรกิจแบบเดิมๆ  อีกทัง้หุ้นของกลุ่มบริษัทที่ เป็นผู้น าในการแทรกแซงธุรกิจ (Disruptor) ยังมีแนวโน้มเติบโต
แบบก้าวกระโดด สามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงสูงจากหุ้นและคาดหวงั
โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวได้   บลจ. แอสแซท พลสั จึงเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัป
ทีฟ ออพพอร์ทูนิตีส์้ (ASP-DISRUPT) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยที่เน้นการลงทุน
ในธีมดิสรัปทีฟ ก าหนดเสนอขายครัง้แรก 19-30 มีนาคม 2561 ลงทุนขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท ทัง้นี ้เฉพาะช่วง 
IPO จะค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ซึง่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้วเพียง 1.25% จากปกติ 1.50%  
 

นายรัชต์กลา่วตอ่ไปวา่ กองทุน ASP-DISRUPT จะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้แทรกแซงทางธุรกิจ 

(Disruptor) และหุ้นของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จาก Disruptive Trend  เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนสูงใน
ระยะยาวจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด  ครอบคลุม  3 กลุ่มธุรกิจหลกัแห่งโอกาส ได้แก่  
1) กลุ่มเศรษฐกจิดิจทิัล  (Digital Economy) 2) กลุ่มไลฟ์สไตล์ดิสรัปชั่น (Lifestyle Disruption) และ 3) กลุ่ม
คมนาคมขนส่งและพลังงานแห่งอนาคต (Future Transportation and Energy)  โดยกองทนุจะผสมผสานทัง้การ
ลงทุนตรงในหุ้นที่ผ่านการพจิารณาคัดสรรจากทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส  การลงทุนใน ETF 
ทีม่ีแนวทางการลงทนุในกลุม่ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจใหม่(New Business Model) เพื่อสร้างมลูคา่ให้กบั
ผลติภณัฑ์และสง่ผลกระทบตอ่ตลาดผลติภณัฑ์เดมิ (Disruptive) และการกระจายการลงทุนไปในกองทุนรวมใน

ต่างประเทศ  ซึง่ในเบือ้งต้นเฉพาะสว่นของการลงทนุผา่นกองทนุตา่งประเทศ คาดวา่จะลงทนุในกองทุน AXA WF 

Framlington Digital Economy I USD ภายใต้การบริหารจดัการของ AXA Investment Managers บริษัทจดัการ

กองทุนระดับโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพอใจจากกระแสดิสรัปทีฟในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่ที่ผา่นมา 
กองทนุดงักลา่วมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเดน่ นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุในเดือนตลุาคม 2560 ให้ผลตอบแทนไปแล้วถึง 
15.04% ขณะที่ดชันี  MSCI  AC World Net Total Return ซึง่เกณฑ์มาตรฐานให้ผลตอบแทนเพยีง 5.15%  (Source :  



 

AXA Investment ณ 28 ก.พ. 2561) ทัง้นี ้กองทนุมนีโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลพนิิจ
ของผู้จัดการกองทุน 
 

 ส าหรับความโดดเด่นของกระแสดิสรัปทีฟใน 3 กลุ่มธุรกจิหลกัที่กองทุน ASP-DISRUPT มุ่งเน้นลงทุนเพื่อ

โอกาสรับผลตอบแทนสงูในอนาคตจากกระแสดิสรัปทีฟนัน้  นายรัชต์เปิดเผยวา่  ในเบือ้งต้นกองทนุจะเน้นน า้หนัก
ไปที่กลุ่มเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy)  50%  ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในกลุ่มคมนาคมขนส่งและพลังงาน
แห่งอนาคต (Future Transportation and Energy) 25% และกลุ่มไลฟ์สไตล์ดิสรัปชนั (Lifestyle Disruption)  25%    
โดย บลจ. แอสเซท พลสั มองเห็นโอกาสจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy) ซึง่คาดวา่จะม ี
Disruptor เพิ่มขึน้จากแนวโน้มของจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีการซือ้ขายสนิค้าผ่าน Digital Platform ทั่ว

โลกยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองนับจากปี คศ. 2016 -2021 รวมถึงแนวโน้มการเตบิโตของธุรกรรมแบบไร้เงนิสดที่มี
แนวโน้มเตบิโตต่อเน่ืองซึง่คาดกนัว่าในปี คศ. 2023 สัดส่วนธุรกรรมการซือ้ขายสินค้าแบบไม่ใช้เงนิสด 

(Cashless Payment) จะเพิ่มขึน้แซงหน้าการใช้เงนิสดแบบเดิมๆ   (Source : BCG Analysis, Euro monitor 
Passport, 2015) นอกจากนี ้ รายได้จากการให้บริการ Cloud Service ยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนในช่วง 6-7 ปีที่
ผา่นมา โดยตัง้แตปี่ 2012 ถึงปัจจบุนัมีการเติบโตเฉลีย่ 22.8% ตอ่ปี (Source : IDC “Public IT Cloud Services) 
เช่นเดียวกนักบั Blockchain ที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้อยา่งมนียัส าคใัในภาคการเงินการธนาคาร   ด้านธุรกิจใน
กลุ่มคมนาคมขนส่งและพลังงานแห่งอนาคต (Future Transportation and Energy) ถือวา่กระแสดิสรัปทีฟยงัคง
เข้มข้น สอดคล้องกบัการคาดการณ์ว่าในปี คศ. 2030 ส่วนแบ่งทางการตลาดรวมของรถยนต์ Hybrid และ 

รถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้มากกว่า 50% ของยอดขายทัง้หมด (Source : Blackrock Investment Institute and LMC 
Automotive, April 2017) และปริมาณความต้องการแบตเตอร่ีไฟฟ้าส าหรับยานพาหนะนับจากปี คศ. 2015 

จนถงึปี คศ. 2030 จะเพิ่มสูงขึน้มากถงึ 50 เท่าเนื่องจากต้นทนุการผลติที่ถกูลงและประสทิธิภาพท่ีสงูขึน้ (Source : 
Bloomberg New Energy Finance, Visual Capitalist.com)  ท าให้บริษัทผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหรือพัฒนา

คุณภาพการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอร่ีมีโอกาสก้าวขึน้มาเป็น Disruptor มีโอกาสเติบโตต่อเน่ือง  ขณะที่
กลุ่มไลฟ์สไตล์ดิสรัปชนั (Lifestyle Disruption) ถือวา่มีบริษัทที่เป็น Disruptor ที่นา่สนใจจ านวนมากและเก่ียวเนื่องกบั
ชีวิตประจ าวนัในทกุมิติ  ทัง้ธุรกจิด้านเอน็เทอร์เทนเมนท์ เช่น การพฒันาเทคโนโลยี Virtual Reality, บริษัทท่ีเป็นผู้น า
ด้านความบนัเทิงทางอินเทอร์เนต็และดิจิทลัแพลตฟอร์ม ธุรกิจด้านสุชภาพ อาท ิผู้พฒันาแอพพลเิคชัน่การให้ค าปรึกษา
ทางสขุภาพ การพฒันายาแบบ Biosimilar การพัฒนา Smart Device และระบบการศึกษาผ่านดิจทัิลแพลตฟอร์ม  
นอกจากนี ้ กระแสดิสรัปทีฟในธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกมักสร้างผู้น าทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการแข่งขนั
สูง เนื่องจากผู้ที่เข้ามาครองความส าเร็จในฐานะผู้แทรกแซงทางธุรกจิ หรือ Disruptor นัน้ ไม่เพียงต้องมีความ
แข็งแกร่งในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าเหนือกว่าและ
แตกต่างไปจากเดิม หรือมคีวามสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัง้ในเชิงของราคาและคุณภาพเท่านัน้ แต่ยงั
ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ และสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของตนเองและส่งผลสืบเน่ืองในลกัษณะของผลกระทบในวงกว้างต่อไปยงักลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นด้วย ซึง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจัยผลกัดนัให้ธุรกิจที่เป็น Disruptor สามารถเติบโตได้อย่างก้าว
กระโดด และส่งผลสบืเน่ืองให้ราคาหุ้นของบริษัทนัน้ๆ เตบิโตขึน้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งบลจ. แอสเซท พลัส เชื่อมั่น
ว่า การลงทุนกับกระแสดสิรัปทีฟจะเป็นอกีทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสงูในระยะยาวที่น่า
พึงพอใจให้แก่ผู้ลงทุนได้ในอนาคต 
 



 

 
กองทุน ASP-DISRUPT เป็นกองทุนรวมหุ้น ระดับความเสี่ยง 6  สามารถซือ้-ขายได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ  
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุทีม่ีความเก่ียวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ จากนวตักรรมหรือเทคโนโลยี
หรือรูปแบบธุรกิจใหม ่ (New business model) ทัง้ที่มีอยูแ่ล้วหรือสร้างขึน้มาใหม ่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือมลูคา่ให้กบั
ผลติภณัฑ์ และสง่ผลกระทบตอ่ตลาดผลดิภณัฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทนุในหนว่ย CIS และ/หรือกองทนุรวม ETF 
ที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น โดยเฉลีย่ในรอบปีบใัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  ทัง้นี ้กองทนุมีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ  
เหมาะเป็นทางเลอืกส าหรับผู้ที่พร้อมลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว ต้องการกระจายการลงทนุไปยงัตราสารทนุ
ตา่งประเทศและสามารถรับความผนัผวนของตลาดหุ้นตา่งประเทศได้  
 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทุน ASP-DISRUPT ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าเพียง 5,000 บาท  สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมและ
ขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที ่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.assetfund.co.th หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ.        
แอสเซท พลสั  
 

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยนืยันถงึผลตอบแทนในอนาคต 

กองทุน ASP-DISRUPT มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลพนิิจของผู้จัดการกองทุน   
เน่ืองจากกองทุนมไิด้ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับก าไร            

จากอตัราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้ 
 

 
 
 
 


