ข่ าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส เปิ ดตัวกองทุน “ASP-ROBOT”
กองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่เน้ นลงทุนในธีมหุ่นยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์
IPO 21 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560
บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติก ส์ (ASP-ROBOT) ลงตลาด ชูจุดเด่ นคว้ าโอกาส
รั บ ผลตอบแทนสู ง ก่ อ นใครในหุ้ น บริ ษั ท ผู้ พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ห่ ุ น ยนต์ แ ละเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Robotics & A.I.) ในการดาเนินธุรกิจทั่วโลก เน้ นลงทุนเบือ้ งต้ นในกองทุน AXA World Funds Framlington
Robotech ภายใต้ การจัดการของ AXA Investment Managers บริ ษัทจัดการลงทุนระดับโลก ป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน* เสนอขายครัง้ แรก (IPO) 21 ส.ค. – 1 ก.ย. นี ้
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า จากแนวโน้ มการเติบโตของหุ่นยนต์ จักรกลอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.)
นับตังแต่
้ ปี 2557 ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังยั
้ งมีการคาดการณ์แนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15% ต่อ
ปี ในอนาคต อันจะส่งผลต่อโอกาสเติบโตของหุ้น บริ ษัททัว่ โลกที่เป็ นผู้พฒ
ั นาและนาเอา Robotics & A.I. มาใช้ ในการ
ดาเนินธุรกิจ บลจ. แอสเซท พลัส จึงเตรี ยมเสนอขายกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) เพื่อเป็ น
ทางเลือกสาหรั บผู้ลงทุนทั่วไปที่สามารถรั บความเสี่ยงได้ สูงและคาดหวังโอกาสรั บผลตอบแทนสูงใน ระยะ
ยาวจากเทรนด์ การเติบโตของตลาดหุ่นยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์ ในอนาคต กาหนดเสนอขายครัง้ แรก ในวันที่
21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ลงทุนขัน้ ต่ าเพียง 5,000 บาท โดยในช่ วง IPO จะคิดธรรมเนียมการขายเพียง
1.00% จากปกติ 1.50% และสาหรั บผู้ท่ ีคงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่ าวไม่ ต่ ากว่ า 6 เดือน นับตัง้ แต่ ช่วง IPO
จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้ รับหน่ วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่ า 2,000 บาทสาหรั บเงินลงทุนทุกๆ 1
ล้ านบาท**
นายรัชต์ กล่าวต่อไปว่า ASP-ROBOT เป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 ในเบือ้ งต้ นจะลงทุนส่ วนใหญ่ ใน
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้ การ
บริ หารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่งมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกับ Robotics & A.I. ทั่วโลก ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนีต้ ่ างประเทศและ/หรื อ Structured
Notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริ ษัททั่วโลกที่เป็ นผู้พัฒนาและนาเอา Robotics และ A.I. มาใช้ ในการดาเนิ น
ธุรกิจ โดยกองทุน ASP-ROBOT มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน*
สภาพคล่อง
สูง สามารถซือ้ -ขายได้ ทุกวันทาการ สาหรั บกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่จะลงทุนส่ วน
ใหญ่ นัน้ มีจุดเด่ นที่ใช้ กลยุทธ์ การลงทุนเชิงรุ ก มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถเลือกลงทุนได้ ทัง้ ในหุ้น
ต่ างประเทศขนาดใหญ่ เพื่อรั กษาสภาพคล่ องและลดความผันผวน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้ นขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเพื่อสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความชานาญ
ในหุ้นกลุ่ม Robotics และ A.I. โดยเฉพาะ ทังยั
้ งมีการคัดสรรหุ้นที่มีศกั ยภาพในการเติบโตโดดเด่นด้ วยกระบวนการ
ลงทุนที่เป็ นสากลและการวิเคราะห์ บริ ษัทเชิงลึกจากพืน้ ฐาน (Fundamental bottom-up stock selection) โดยมุ่ง
ลงทุ น ครอบคลุ มเทรนด์ หลักที่ เป็ นกลไกสาคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ กลุ่ มจักรกล
อัตโนมัติ ซึง่ ปั จจุบนั ถูกนามาใช้ อย่างแพร่ หลายเนื่องจากมีความแม่นยา ตลอดจนสามารถทดแทนแรงงานคนได้ อย่างมี
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ประสิท ธิ ภาพ กลุ่ มคมนาคมขนส่ ง เช่น ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ อัตโนมัติ กลุ่ ม เทคโนโลยีท างการแพทย์ และ
สาธารณสุข เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการผ่าตัดและปฏิบตั ิการทางการแพทย์ เทคโนโลยี A.I. ที่ช่วยให้ คาปรึ กษาด้ าน
สุขภาพ เครื่ องมือเพื่อการดูแลสุขอนามัยต่างๆ ที่มีความต้ องการสูง ขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้ างประชากรที่มี
สัดส่วนผู้สงู อายุในสังคมเพิ่มขึ ้น และกลุ่มเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เช่น Sensor Hardware และ Software ซึ่งเทรนด์
เหล่านี ้ยังมีศกั ยภาพในการขยายตัวสูงและจะสามารถสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีได้
“กองทุ น ASP-ROBOTIC นั บเป็ นนวั ต กรรมในอุ ตสาหกรรมกองทุ นรวมไทย เนื่ องจากเป็ นกองทุ นแรกที่
เสนอขายและเน้ นลงทุนใน Robotics & A.I. ซึ่งเป็ นเทรนด์ การลงทุนที่มีแนวโน้ มเติบโตก้ าวกระโดด ดังจะเห็นได้
จากประมาณการการเติบโตของตลาด Robotics และ A.I. ทั่วโลกนับจากปั จจุบันถึงปี 2568 ซึ่งคาดว่ าจะสามารถ
เติบโตโดยเฉลี่ย 10-15% ต่ อปี เพิ่มขึ้น 2 เท่ าตัวจากปี 2548-2556 ซึ่งเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี (ที ่มา: Boston
Consulting Group อ้างอิ งใน AXA Investment Managers Presentation, May 2017) อีกทั้งยังมีโอกาสสูงขึ้นอีก
โดยได้ ปัจจัยหนุ นจากวิวัฒนาการด้ านเทคโนโลยีที่ไม่ หยุดนิ่ งและปั จจัยเชิงประชากรศาสตร์ ที่ผันไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุส่งผลให้เทคโนโลยี อย่างหุ่นยนต์ จักรกลอัตโนมัติ และเทคโนโลยี A.I. ถูกนามาใช้ทงั้ ในชี วิตประจาวันและใช้
ทดแทนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง จึงเป็ นโอกาสดีที่ผ้ ูลงทุนจะได้ เข้ าลงทุนกับหุ้นของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมดังกล่ าวก่ อนใครตั้งแต่ ระยะเริ่ มต้ น เพื่อสะสมโอกาสรั บผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการ
เติบโตของ Robotics และ A.I. ในอนาคต” นายรัชต์ กล่าวในที่สดุ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT ได้ ด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าครัง้ แรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
ศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทาง www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.
แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน” * กองทุน ASPROBOT มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจ
ขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ ** เงื่อนไขส่งเสริ มการขาย1)เฉพาะผู้ลงทุนที่มียอดเงิน
ลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน ASP-ROBOT ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขาย (21 สิงหาคม-1 กันยายน 2560) และคงยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดงั กล่าว
ต่อเนื่องโดยต้ องถือครองหน่วยลงทุนจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ เป็ นวันที่ บลจ. จะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเพื่อรับหน่วยลงทุนใน
กองทุน ASP 2) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใน ASP-ROBOT ตามเงื่อนไขข้ อ 1 ทุกๆ 1,000,000 บาทจะได้ รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP 2,000 บาท
โดย บลจ. จะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนในกองทุน ASP ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 (มูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นไปตามประกาศ NAV ณ วันที่ทา
การโอน) 3) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดซื ้อและเงินลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT ที่สบั เปลี่ยนเข้ ามาจากกองทุนรวมใดๆ ภายใต้ การ
บริ หารของบลจ.แอสเซท พลัส (ยกเว้ นยอดสับเปลี่ยนมาจากกองทุน ASP-DPLUS, ASP-FFPLUS, ASPGIPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-SME,
ASP-CHINA, ASP-EUROPE VALUE และ ASP-ASIAN ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขายตังแต่
้ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 หักด้ วยยอดขายและ
ยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ASP-ROBOT ตังแต่
้ 21 สิงหาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้ วธิ ีคานวณแบบเข้ าก่อนออกก่อน (First In
First Out – FIFO) ทังนี
้ ้เศษของเงินลงทุนที่ไม่ถงึ 1,000,000 บาทจะไม่นามารวมคานวณ 4) ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขายคิดค่าธรรมเนียมการขาย
(Front-end Fee) ในอัตรา 1.00% ทังนี
้ ้ หลังช่วงส่งเสริ มการขายคิดในอัตรา 1.50% 6) บลจ. แอสเซท พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ส่งเสริ ม การขายและของสมนาคุณที่มีมลู ค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ ากรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของ บลจ. แอสเซท พลัส ถือเป็ น
ที่สิ ้นสุด
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