ข่ าวประชาสัมพันธ์
บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อกระแสดิสรัฟทีฟ (Disruptive) ยังคงเป็ น Mega Trend ไปอีกนาน
คลอดกองน้ องใหม่ ASP-DISRUPTRMF เอาใจนักลงทุนที่ต้องการออมเงิน และ ลดภาษี
เพื่อเกษียณอย่ างมั่นใจ
IPO 15-28 ส.ค. 2561
ตอกยำ้ ควำมเชื่อมั่นด้ วยกระแสตอบรั บอย่ ำงล้ นหลำมจำกกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรั ปทีฟ ออพ
พอร์ ทูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT) บลจ. แอสเซท พลัส มั่นใจดิสรั ปชั่น (Disruption) ไม่ ใช่ แค่ กระแสชั่วครำว เชือ่
ยังคงเติบโตระยะยำว คลอดกองแฝดน้ องใหม่ กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ แอสเซทพลัส ดิสรั ปทีฟ ออพพอร์
ทูนิต้สี ์ อำร์ เอ็มเอฟ (ASP-DISRUPTRMF) เพื่อโอกำสรั บผลตอบแทนทีด่ ีในระยะยำวพร้ อมสิทธิประโยชน์ ทำง
ภำษี เสนอขำยครั้ งแรก (IPO) 15-28 ส.ค. นี ้
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า กองทุน ASP-DISRUPT ได้ รับการตอบรับอย่างมากจากนักลงทุน นับตังแต่
้ เปิ ดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่
ผ่านมา และเพื่อเอาใจนักลงทุนที่ต้องการสะสมเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้ แก่พอร์ ตเกษี ยณ พร้ อมรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี บลจ. แอสเซท พลัส ได้ เสนอขายกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ ทู
นิตี ้ส์ อาร์ เอ็มเอฟ (ASP-DISRUPTRMF) โดยจุดเด่นของกองทุนนี ้ คือการลงทุนในธุรกิจที่มแี นวโน้ มเข้ ามามีเปลี่ยนแปลง
และ แทรกแซงการทาธุรกิจแบบเดิมโดยใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Innovation) มาประยุกต์ใช้ ใน
การทาธุรกิจ ซึง่ ธุรกิจเหล่านี ้มีแนวโน้ มการเติบโตแบบก้ าวกระโดด ตามแนวโน้ มพฤติกรรมการนิยมความรวดเร็ ว และ
สะดวกสบายของผู้บริ โภคสมัยใหม่ที่มีเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในเบื ้องต้ น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ASP-DISRUPTRMF
ลงทุนในตราสารทุน 3 กลุม่ คือ กลุม่ เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) กลุม่ คมนาคมขนส่งและพลังงานแห่งอนาคต
(Future Transportation and Energy) และกลุม่ ไลฟ์ สไตล์ดิสรัปชัน (Lifestyle Disruption) ที่จะเข้ ามาสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
ดิสรัปท์ (Disrupt) แต่ละอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้น
การลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPTRMF ในช่วงนี ้ ถือเป็ นการเติบโตระยะเริ่ มต้ น หรื อ Early Stage ดังนัน้ นัก
ลงทุนสามารถลงทุนสะสม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีไปพร้ อมการเติบโตของธุรกิจดิสรัฟทีฟ (Disruptive Business)
โดยกองทุนจะผสมผสานทังการลงทุ
้
นตรง ในหุ้นที่ผา่ นการพิจารณาคัดสรรจากทีมผู้จดั การกองทุนของ บลจ. แอสเซท
พลัส การลงทุนใน ETF ที่มีแนวทางการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจที่ได้ รับประโยชน์จากกระแสดิสรัปชัน่ (Disruptive Trend) และ
การกระจายการลงทุนไปในกองทุนรวมในต่างประเทศ

ซึง่ ในเบื ้องต้ นเฉพาะส่วนของการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ

คาดว่าจะลงทุนในกองทุน AXA WF Framlington Digital Economy I USD ภายใต้ การบริ หารจัดการของ AXA
Investment Managers บริ ษัทจัดการกองทุนระดับโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่ พอใจจากกระแสดิสรัปทีฟในกลุม่
เศรษฐกิจดิจิทลั

ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนมี
นโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน

เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ที่ พร้ อม

ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ต้ องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนต่างประเทศและสามารถรับความผันผวนของ
ตลาดหุ้นต่างประเทศได้
ASP-DISRUPTRMF เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพระดับความเสีย่ ง 6 สามารถซื ้อ-ขายได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย
ของกองทุน ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPTRMF ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าเพียง 5,000 บาท โดยมี
กาหนดเสนอขายครัง้ แรก 15-28 สิงหาคม 2561 สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอส
เซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
นักลงทุน

“โปรดศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุน

RMF

ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า

เงื่อนไข

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน” *การได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุน RMFLTF เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด ทังนี
้ ้ หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรื อต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับ พร้ อมชาระเงินเพิ่มหรื อเบี ้ยปรับตามที่ระบุในประมวล
รัษฎากร **กองทุน ASP-DISRUPTRMF มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน
แลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

นักลงทุนจึงอาจขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา

