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บลจ. แอสเซท พลัส เปิ ดตัวกองทุน ASP-DISRUPT
กองทุนแรกของไทยที่เน้ นลงทุนในธีมดิสรั ปทีฟ
บลจ. แอสเซท พลั ส เชื่ อ กระแสดิ ส รั ป ที ฟ ทั่ ว โลกรุ น แรง ดั น ผู้ น าการแทรกแซงธุ รกิ จ โตฉลุ ย เตรี ย มส่ ง
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรั ปทีฟ ออพพอร์ ทูนิตีส้ ์ (ASP-DISRUPT) ประเดิมลงทุน เน้ นเจาะโอกาสจาก
หุ้นของบริษัท ทั่วโลกที่เป็ นผู้นา ผู้พัฒนา หรือผู้ได้ รับประโยชน์ จากกระแสการแทรกแซงทางธุรกิจ (Disruptive
Trend) ครอบคลุมกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไลฟ์ สไตล์ ดิสรั ปชัน (Lifestyle Disruption) และกลุ่ม
คมนาคมขนส่ งและพลังงานแห่ งอนาคต (Future Transportation and Energy) เชื่อแนวโน้ มเติบโตก้ าวกระโดด
สามารถสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว เสนอขายครัง้ แรก 19-30 มี.ค. นี ้
นายรั ชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ.แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงและรวดเร็ วของระดับของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทวั่ โลก
ส่งผลสืบเนื่องให้ ธุรกิจต่างๆ ล้ วนต้ องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนก่อให้ เกิดกระแสทางธุรกิจที่เป็ น
ปรากฏการณ์ สาคัญคือกระแสการแทรกแซงทางธุรกิ จ (Disruptive Trend) ซึ่งเป็ นที่ประจักษ์ ว่า บริ ษัทที่มีโมเดล
ธุรกิจใหม่ (New Business Model) และสามารถเข้ ากับกระแสหลักของโลกล้ วนก้ าวขึน้ มาครองความสาเร็จแทน
ธุรกิจแบบเดิมๆ อีกทัง้ หุ้นของกลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้นาในการแทรกแซงธุ รกิจ (Disruptor) ยังมีแนวโน้ มเติบโต
แบบก้ าวกระโดด สามารถเป็ นทางเลือกในการลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่พร้ อมรับความเสี่ยงสูงจากหุ้นและคาดหวัง
โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวได้ บลจ. แอสแซท พลัส จึงเตรี ยมเสนอขายกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรั ป
ทีฟ ออพพอร์ ทูนิตีส้ ์ (ASP-DISRUPT) ซึ่งเป็ นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยที่เน้ นการลงทุน
ในธีมดิสรั ปทีฟ กาหนดเสนอขายครั ง้ แรก 19-30 มีนาคม 2561 ลงทุนขัน้ ต่ าเพียง 5,000 บาท ทังนี
้ ้ เฉพาะช่ วง
IPO จะค่ าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ซึง่ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ วเพียง 1.25% จากปกติ 1.50%
นายรัชต์ กล่าวต่อไปว่า กองทุน ASP-DISRUPT จะเน้ นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เป็ นผู้แทรกแซงทางธุรกิจ
(Disruptor) และหุ้นของบริษัทที่ได้ รับประโยชน์ จาก Disruptive Trend เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนสูงใน
ระยะยาวจากแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจแบบก้ าวกระโดด ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลักแห่ งโอกาส ได้ แก่
1) กลุ่มเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy) 2) กลุ่มไลฟ์ สไตล์ ดิสรัปชั่น (Lifestyle Disruption) และ 3) กลุ่ม
คมนาคมขนส่ งและพลังงานแห่ งอนาคต (Future Transportation and Energy) โดยกองทุนจะผสมผสานทัง้ การ
ลงทุนตรงในหุ้นที่ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส การลงทุนใน ETF
ทีม่ ีแนวทางการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจที่ได้ รับประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจใหม่(New Business Model) เพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั
ผลิตภัณฑ์และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์เดิม (Disruptive) และการกระจายการลงทุนไปในกองทุนรวมใน
ต่ างประเทศ ซึง่ ในเบื ้องต้ นเฉพาะส่วนของการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ คาดว่าจะลงทุนในกองทุน AXA WF
Framlington Digital Economy I USD ภายใต้ การบริ หารจัดการของ AXA Investment Managers บริษัทจัดการ
กองทุนระดับโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพอใจจากกระแสดิสรัปทีฟในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่ ที่ผา่ นมา
กองทุนดังกล่าวมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น นับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
นในเดือนตุลาคม 2560 ให้ ผลตอบแทนไปแล้ วถึง
15.04% ขณะที่ดชั นี MSCI AC World Net Total Return ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานให้ ผลตอบแทนเพียง 5.15% (Source :

AXA Investment ณ 28 ก.พ. 2561) ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน
สาหรับความโดดเด่ นของกระแสดิสรัปทีฟใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่กองทุน ASP-DISRUPT มุ่งเน้ นลงทุนเพื่อ
โอกาสรับผลตอบแทนสูงในอนาคตจากกระแสดิสรัปทีฟนัน้ นายรัชต์ เปิ ดเผยว่า ในเบื ้องต้ นกองทุนจะเน้ นนา้ หนัก
ไปที่กลุ่มเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy) 50% ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในกลุ่มคมนาคมขนส่ งและพลังงาน
แห่ งอนาคต (Future Transportation and Energy) 25% และกลุ่มไลฟ์ สไตล์ ดิสรัปชัน (Lifestyle Disruption) 25%
โดย บลจ. แอสเซท พลัส มองเห็นโอกาสจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy) ซึง่ คาดว่าจะมี
Disruptor เพิ่มขึน้ จากแนวโน้ มของจานวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตและมีการซือ้ ขายสินค้ าผ่ าน Digital Platform ทั่ว
โลกยังคงขยายตัวต่ อเนื่องนับจากปี คศ. 2016 -2021 รวมถึงแนวโน้ มการเติบโตของธุรกรรมแบบไร้ เงินสดที่มี
แนวโน้ มเติบโตต่ อเนื่องซึง่ คาดกันว่ าในปี คศ. 2023 สัดส่ วนธุรกรรมการซือ้ ขายสินค้ าแบบไม่ ใช้ เงินสด
(Cashless Payment) จะเพิ่มขึน้ แซงหน้ าการใช้ เงินสดแบบเดิมๆ (Source : BCG Analysis, Euro monitor
Passport, 2015) นอกจากนี ้ รายได้ จากการให้ บริการ Cloud Service ยังมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นอย่างชัดเจนในช่วง 6-7 ปี ที่
ผ่านมา โดยตังแต่
้ ปี 2012 ถึงปัจจุบนั มีการเติบโตเฉลีย่ 22.8% ต่อปี (Source : IDC “Public IT Cloud Services)
เช่นเดียวกันกับ Blockchain ที่จะเข้ ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัใในภาคการเงินการธนาคาร ด้ านธุรกิจใน
กลุ่มคมนาคมขนส่ งและพลังงานแห่ งอนาคต (Future Transportation and Energy) ถือว่ากระแสดิสรัปทีฟยังคง
เข้ มข้ น สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ว่าในปี คศ. 2030 ส่ วนแบ่ งทางการตลาดรวมของรถยนต์ Hybrid และ
รถยนต์ ไฟฟ้ าจะเพิ่มขึน้ มากกว่ า 50% ของยอดขายทัง้ หมด (Source : Blackrock Investment Institute and LMC
Automotive, April 2017) และปริมาณความต้ องการแบตเตอรี่ไฟฟ้ าสาหรับยานพาหนะนับจากปี คศ. 2015
จนถึงปี คศ. 2030 จะเพิ่มสูงขึน้ มากถึง 50 เท่ าเนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่ถกู ลงและประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น (Source :
Bloomberg New Energy Finance, Visual Capitalist.com) ทาให้ บริษัทผู้พัฒนายานยนต์ ไฟฟ้ าหรือพัฒนา
คุณภาพการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าในแบตเตอรี่มีโอกาสก้ าวขึน้ มาเป็ น Disruptor มีโอกาสเติบโตต่ อเนื่อง ขณะที่
กลุ่มไลฟ์ สไตล์ ดิสรัปชัน (Lifestyle Disruption) ถือว่ามีบริ ษัทที่เป็ น Disruptor ที่นา่ สนใจจานวนมากและเกี่ยวเนื่องกับ
ชีวิตประจาวันในทุกมิติ ทังธุ
้ รกิจด้ านเอ็นเทอร์ เทนเมนท์ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี Virtual Reality, บริ ษัทที่เป็ นผู้นา
ด้ านความบันเทิงทางอินเทอร์ เน็ตและดิจิทลั แพลตฟอร์ ม ธุรกิจด้ านสุชภาพ อาทิ ผู้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ การให้ คาปรึกษา
ทางสุขภาพ การพัฒนายาแบบ Biosimilar การพัฒนา Smart Device และระบบการศึกษาผ่ านดิจทิ ัลแพลตฟอร์ ม
นอกจากนี ้ กระแสดิสรัปทีฟในธุรกิจต่ างๆ ทั่วโลกมักสร้ างผู้นาทางธุรกิจที่แข็งแกร่ ง และศักยภาพการแข่ งขัน
สูง เนื่องจากผู้ท่ เี ข้ ามาครองความสาเร็จในฐานะผู้แทรกแซงทางธุรกิจ หรือ Disruptor นัน้ ไม่ เพียงต้ องมีความ
แข็งแกร่ งในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีคุณค่ าเหนือกว่ าและ
แตกต่ างไปจากเดิม หรือมีความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจทัง้ ในเชิงของราคาและคุณภาพเท่ านัน้ แต่ ยงั
ต้ องเป็ นผู้ท่ สี ามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่ างมีนัยสาคัญ
และสามารถสร้ าง
ความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของตนเองและส่ งผลสืบเนื่องในลักษณะของผลกระทบในวงกว้ างต่ อไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นด้ วย ซึง่ เหล่ านีล้ ้ วนเป็ นปั จจัยผลักดันให้ ธุรกิจที่เป็ น Disruptor สามารถเติบโตได้ อย่ างก้ าว
กระโดด และส่ งผลสืบเนื่องให้ ราคาหุ้นของบริษัทนัน้ ๆ เติบโตขึน้ ด้ วยเช่ นกัน ซึ่งบลจ. แอสเซท พลัส เชื่อมั่น
ว่ า การลงทุนกับกระแสดิสรัปทีฟจะเป็ นอีกทางเลือกที่สามารถสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวที่น่า
พึงพอใจให้ แก่ ผ้ ลู งทุนได้ ในอนาคต

กองทุน ASP-DISRUPT เป็ นกองทุนรวมหุ้น ระดับความเสี่ยง 6 สามารถซื ้อ-ขายได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายของกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทีม่ ีความเกี่ยวข้ องหรื อได้ รับประโยชน์หรื อใช้ ประโยชน์ จากนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี
หรื อรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วหรื อสร้ างขึ ้นมาใหม่ เพื่อสร้ างตลาดและ/หรื อมูลค่าให้ กบั
ผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภัณฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรื อลงทุนในหน่วย CIS และ/หรื อกองทุนรวม ETF
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น โดยเฉลีย่ ในรอบปี บใ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน
เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ที่พร้ อมลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ต้ องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุน
ต่างประเทศและสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPT ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าเพียง 5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและ
ขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์
www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.
แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
กองทุน ASP-DISRUPT มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
เนื่องจากกองทุนมิได้ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้ รับกาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้ รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

