ข่ าวประชาสัมพันธ์

เทรนด์ ลงทุนธีมหุ่นยนต์ มาแรง
บลจ. แอสเซท พลัส ปลืม้ ผู้ลงทุนตอบรั บเกินเป้ าหมาย
ดันยอด IPO กองทุน “ASP-ROBOT” ทะลุ 1,200 ล้ าน
บลจ. แอสเซท พลัส เผยผู้ลงทุนตอบรั บกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) เกินเป้ าหมาย
สามารถระดมทุนได้ 1,275 ล้ านบาท เร่ งยื่นจดทะเบียน พร้ อมเสนอขายครั ง้ ต่ อไป 5 กันยายน นี ้ ชีธ้ ุ รกิจ
หุ่นยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.) มีโอกาสเติบโตต่ อเนื่ อง แนะผู้ลงทุนเข้ าสะสมโอกาสรั บ
ผลตอบแทนสูงใน Early Stage ลงทุนขัน้ ต่ าเพียง 5,000 บาท พร้ อมขยายโปรโมชั่นต่ อเนื่อง ลดค่ าธรรมเนียม
การขาย (Front End Fee) เหลือ 1.00% ตัง้ แต่ 5-29 ก.ย. นี ้
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) ที่บริษัทเสนอขายครัง้ แรก (IPO) ไประหว่าง
21สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 ได้ รับการตอบรับอย่ างดีจากผู้ลงทุน โดยสามารถระดมทุนได้ ถึง 1,275 ล้ านบาท
สูงกว่ าเป้ าหมาย 500 ล้ านบาทที่ประเมินไว้ ทัง้ นี ้ บลจ. แอสเซท พลัส ได้ ดาเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุ นต่ อ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ วและจะเปิ ดทาการซือ้ -ขายครั ง้ ต่ อไปในวันที่ 5 กันยายน นี ้ โดยผู้ลงทุนที่
สนใจยังคงสามารถเข้ าลงทุน ในกองทุน ASP-ROBOT เพื่อสะสมโอกาสรั บผลตอบแทนสูงจากการเติบโตของธุรกิ จ
Robotics & A.I. ในอนาคตได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าเพียง 5,000 บาท โดยตัง้ แต่ 5 – 29 กันยายน 2560 จะคิดธรรม
เนียมการขาย (front end fee) เพียง 1.00% จากปกติ 1.50% และสาหรั บผู้ท่ ีคงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่ าว
จนถึง 30 มีนาคม 2561 จะได้ รับหน่ วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่ า 2,000 บาทสาหรั บเงินลงทุนทุกๆ 1 ล้ าน
บาท*
“บลจ. แอสเซท พลัส ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่ านที่มอบความไว้ วางใจให้ เราได้ มีโอกาสบริหารเงินลงทุนของท่ าน
ให้ งอกเงยไปพร้ อมกับการเติบโตของเทรนด์ Robotics & A.I. ซึ่งกระแสตอบรั บอย่ างดียงิ่ จากทั้งผู้ลงทุนครั้ งนี้จะ
เป็ นแรงสนั บ สนุ น ส าคั ญ ให้ เ ราพั ฒ นากองทุ น ใหม่ ๆ ออกมาเป็ นทางเลื อ กแก่ ผ้ ู ล งทุ น ต่ อ ไป นอกจากนี้
ขอขอบคุณตัวแทนสนับสนุนการซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัสทุกรายที่ได้ ช่วยสร้ างความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องแก่ ผ้ ลู งทุนและมีส่วนสาคัญยิง่ ในความสาเร็จครั้ งนี้” นายรัชต์ กล่าว
สาหรั บกองทุ น ASP-ROBOT เป็ นกองทุ นแรกในอุ ตสาหกรรมกองทุ นรวมที่ เน้ นลงทุ นในธี มหุ่ นยนต์ และ
ปั ญญาประดิษฐ์ จัดเป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 ในเบื ้องต้ นจะลงทุนส่ วนใหญ่ ในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมในต่ างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้ การบริ หารจัดการของ
AXA Investment Managers ที่ม่ ุงลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ Robotics &
A.I. ทั่วโลก ที่ผ่านมามีผลการดาเนิ นงานโดดเด่ นโดยนั บตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุ นในเดือนธันวาคม 2559 ให้
ผลตอบแทนไปแล้ วถึง 28.26% เอาชนะดัชนี MSCI All Country World Index ที่ให้ ผลตอบแทนเพียง 14.83%
(ที่มา: AXA WF Framlington Robotech I USD Performance Fact Sheet, 31 ส.ค. 2560) มีจุดเด่ นที่ใช้ กลยุทธ์
การลงทุนเชิงรุ ก มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถเลือกลงทุนได้ ทัง้ ในหุ้นต่ างประเทศขนาดใหญ่ เพื่อ
รักษาสภาพคล่ องและลดความผันผวน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อสร้ างโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บริ หารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความชานาญในหุ้นกลุ่ม Robotics และ A.I.
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โดยเฉพาะ สาหรั บส่ วนที่เหลือกองทุน ASP-ROBOT จะลงทุนในหุ้น และ/หรื อ Structured Notes ที่อ้างอิงกับ
หุ้นในกลุ่มบริ ษัททั่วโลกที่เป็ นผู้พัฒนาและนาเอา Robotics และ A.I. มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยกองทุนมี
นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน** สภาพคล่องสูง สามารถซือ้ -ขายได้ ทุกวันทาการ
“Robotics & A.I. ถือเป็ นเทรนด์ การลงทุนที่มีแนวโน้ มเติบโตสูงและเป็ นธีมการลงทุนที่น่าจับตาในอีกหลาย
ทศวรรษนับจากนี ้ จึงเป็ นโอกาสดีที่ผ้ ูลงทุนจะได้ เข้ าลงทุนกับหุ้นของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมดังกล่ าว
ก่ อนใครตั้งแต่ ระยะเริ่ มต้ น หรื อ Early Stage เพื่อสะสมโอกาสรั บผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการเติบโตของ
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
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560

กองทุน AXA World Funds Framlington
Robotech
เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC World Total
Return
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ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน” *เงื่อนไขส่งเสริ มการ
ขาย1)เฉพาะผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน ASP-ROBOT ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขาย (5 – 29 กันยายน
2560) และคงยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดงั กล่าวต่อเนื่องโดยต้ องถือครองหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึง่ เป็ น
วันที่ บลจ. จะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเพื่อรับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP 2) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใน ASPROBOT ตามเงื่อนไขข้ อ 1 ทุกๆ 1,000,000 บาทจะได้ รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP 2,000 บาท โดย บลจ. จะดาเนินการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุน ASP ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 (มูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นไปตามประกาศ NAV ณ วันที่ทา
การโอน) 3) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดซื ้อและเงินลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT ที่สบั เปลีย่ นเข้ ามาจาก
กองทุนรวมใดๆ ภายใต้ การบริ หารของบลจ.แอสเซท พลัส (ยกเว้ นยอดสับเปลีย่ นมาจากกองทุน ASP-DPLUS, ASPFFPLUS, ASPGIPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-SME, ASP-CHINA, ASP-EUROPE VALUE และ ASP-ASIAN ในช่วง
เวลาส่งเสริ มการขายตังแต่
้ 5 - 29 กันยายน 2560 หักด้ วยยอดขายและยอดสับเปลีย่ นออกจากกองทุน ASP-ROBOT
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ตังแต่
้ 5 กันยายน 2560 – 30 มีนาคม 2561 โดยใช้ วธิ ีคานวณแบบเข้ าก่อนออกก่อน (First In First Out – FIFO) ทังนี
้ ้เศษ
ของเงินลงทุนที่ไม่ถึง 1,000,000 บาทจะไม่นามารวมคานวณ 4) ในช่วงเวลาส่งเสริ มการขายคิดค่าธรรมเนียมการขาย
(Front-end Fee) ในอัตรา 1.00% ทังนี
้ ้ หลังช่วงส่งเสริ มการขายคิดในอัตรา 1.50% 6) บลจ. แอสเซท พลัส ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขส่งเสริ ม การขายและของสมนาคุณทีม่ ีมลู ค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ ากรณีมีข้อ
พิพาท คาตัดสินของ บลจ. แอสเซท พลัส ถือเป็ นที่สิ ้นสุด **กองทุน ASP-ROBOT มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ใน
สภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจ
ขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ***ผลการดาเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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