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อัตราคาแรงตอชัว่โมง
(US ดอลลารตอช่ัวโมง)

การใชหุนยนตเพือ่ทดแทนแรงงานขัน้พืน้ฐาน มีแนวโนมเพิม่ขึน้ในอนาคตเนือ่งจาก

ตนทุนคาจางแรงงานที่สงูขึน้
อยางตอเนือ่งทัว่โลก

ปญหาสงัคมผูสูงอายสุงผลกระทบ
ใหเกดิความตองการดานแรงงาน
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ที่มา : AXA IM, left chart: Oxford Economics, 2015, Middle chart: ABB, Economic Justification for Industrial Robotic Systems, 2007; International Federation
of Robotics, World Robots; Right chart: Berenberg research, United Nations World Population Prospects (2015), 1Boston Consulting Group, 2015 slide 5

ประชากรในวยัทาํงานของประเทศจนี
มีแนวโนมลดลงในอนาคต

หุนยนตมรีาคาถกูลงและ
มีประสทิธภิาพสงูขึน้

หุนยนตสาํหรบังานเชื่อมตวัถงัทีใ่ชในโรงงาน
ผลิตรถยนตประเทศสหรฐัมรีาคาถกูลง 
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แนวทางการลงทนุ (Investment Theme)

“ อุตสาหกรรมหุนยนตมีแนวโนมที่จะเติบโตปละ 10 – 15% จนถึงป 20251 ”

จากนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงโครงสรางประชากรที่มีแนวโนมเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคต

กลุมจกัรกลอตัโนมตัิ
(Industrial  Automation)

กลุมคมนาคมขนสง
(Transportation)

กลุมสาธารณสขุ
(Healthcare)

จักรกลอัตโนมัติถูกนํามาใชอยางแพรหลายใน
โรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความแมนยํา

และประสิทธิภาพที่สูงกวาแรงงานมนุษย

การพัฒนายานยนตในอนาคตที่พ่ึงพาการใช
Semiconductor ที่มากข้ึนเปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดัน

ใหผูผลิตชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกสเติบโตไดอยางแข็งแกรง

หุนยนตสําหรับชวยการผาตัดกําลังเปนที่นิยม
ในวงการแพทย และ มีแนวโนมที่จะถูกพัฒนาเพ่ือรองรับการ

ผาตัดที่สลับซับซอนข้ึนในอนาคต

กลุมเทคโนโลยทีีช่วยบรูณาการองคประกอบตางๆ
(Technology Enablers: Semiconductors /Software / Connectors)

เทคโนโลยีที่บูรณาการองคประกอบตางๆ เชน  Sensor / Hardware / Software ตางๆ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการควบคุม
หุนยนตรวมถึงระบบอัตโนมัติตางๆ ซึ่งสามารถประยุกตใชไดในทั้งภาคอุตสาหกรรม (Digital Factory) และ ภาคการเกษตรกรรม

ที่มา: AXA IM as at 31/05/2017. Pictures: Left: Kuka / Middle: DHL / Right : Intuitive surgical
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สัดสวนการลงทนุของกองทนุ Asset Plus Robotics RMF Fund

ASP-ROBOT

กองทนุหุนตางประเทศ

เบ้ืองตนเนนลงทุนในกองทุน AXA World 
Funds Framlington Robotech ท่ีเนน
ลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

หุนยนตและปญญาประดิษฐ
(Robotics & AI) ท่ัวโลก

0 – 40%*
ลงทุนในกองทนุหุนตางประเทศ

Top 5 Holdings
ที่กองทนุ AXA WF Framlington Robotech ลงทนุ

Top 5 Holdings
ตราสารทนุตางประเทศ / ETF ที่กองทนุลงทนุ

ตราสารทนุตางประเทศ / ETF

เบ้ืองตนเนนลงทุนในตราสารทุน
ตางประเทศ / ETF ท่ีเก่ียวของกับหุนยนต

และปญญาประดิษฐ (Robotics & AI)
ท่ัวโลกเพ่ือเพ่ิมโอกาสสรางผลตอบแทน

และกระจายการลงทุน

0 – 60%*
ตราสารทนุตางประเทศ / ETF

Name Weight**

Intuitive Surgical Inc 4.64%

DexCom Inc 3.71%

Siemens AG 3.69%

Keyence Corp 3.61%

Cadence Design Systems Inc 3.22%

Name Weight***

MICROSOFT CORP 6.58%

ALIBABA GROUP 5.18%

BLACKROCK 4.92%

MEITUAN 4.44%

BYD 3.90%

ที่มา : Asset Plus Fund Management and AXA WF Robotech Acc USD IFact Sheet 28/04/2023, 
*ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนได โดยข้ึนอยูกับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

** เปนสัดสวนการลงทุนตอกองทนุ AXA WF Framlington Robotech
*** เปนสัดสวนการลงทุนตอกองทุน ASP-ROBOTRMF
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อัตราผลตอบแทนกองทนุในชวงทีผ่านมา ASP-ROBOTRMF ขอมูล ณ วันที่ 28/04/2023

ตั้งแต
ตนป

3 เดือน
(ตามชวงเวลา)

6 เดือน
(ตามชวงเวลา)

1 ป
(ตอป)

3 ป
(ตอป)

5 ป
(ตอป)

10 ป
(ตอป)

ตั้งแตจัด
ตั้งกองทนุ

(23/11/2560)

(ตอป)

ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 4.68% -4.30% 7.40% -14.59% -0.71% 0.84% - -0.65%

ผลตอบแทนดัชนีช้ีวัด(%) 8.32% 1.54% 11.92% 1.92% 10.64% 6.58% - 6.44%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 16.56% 16.57% 20.06% 23.77% 22.94% 23.17% - 22.74%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด (%) 11.04% 10.85% 13.99% 16.73% 14.28% 16.02% - 15.63%

ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนการยืนยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคตCumulative Returns

ที่มา : Bloomberg, Asset Plus Fund Management as of 28 Apr 2023

* ดัชนีช้ีวัด : MSCI AC Word NTR USD สัดสวน 90%ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน + Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดสวน 10% ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท

ผลการดําเนนิงานของกลยทุธ AXA Robotech ขอมลู ณ วันที่ 28/02/2023

MSCI All Country World Index NTR (USD)

AXA IM Robotech Strategy

* ผลการดําเนินงานที่แสดงนี้เปนการคํานวณผลตอบแทนสะสมของกองทุน
หลัก AXA Investment Manager Robotech Strategy นับต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน (19/12/2016)
ผลการดําเนินงานในอดีตไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

** Performance calculations are based on the reinvestment of 
dividends. Performance calculations are net of management fees.
Index’s performance is calculated on a basis of dividends. The 
Fund’s performance indicator, the MSCI All Country World NR 
Index, is given as a basis for comparison only. 
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ที่มา : Bloomberg, Asset Plus Fund Management as of 31 Mar 2023
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Asset Plus Robotics RMF Fund (ASP-ROBOTRMF)

สถานการณดําเนินการตอตานคอรรัปช่ัน : ไดรับการรับรอง CAC จากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูลงทุน "โปรดทาํความเขาใจลักษณะสนิคา เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และศึกษาสทิธปิระโยชนทางภาษีในคูมอืการลงทนุ RMF กอนตดัสนิใจลงทนุ" *ผูลงทนุจะไดรบัสิทธปิระโยชนทางภาษเีมือ่
ลงทุนตามเงือ่นไขที่กรมสรรพากรกาํหนด ทั้งนี้ หากไมปฏิบตัติามเงือ่นไขการลงทนุจะไมไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษแีละจะตองคืนสทิธปิระโยชนทางภาษีทีเ่คยไดรบั พรอมชาํระเงนิเพิ่มและเบี้ยปรบั

ตามทีร่ะบุในประมวลรษัฎากร **เฉพาะสวนทีม่ีการลงทนุในตางประเทศปองกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นไมนอยกวารอยละ 90ของมลูคาเงนิลงทุนในตางประเทศ

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก)

ขอมูลทัว่ไป กองทนุ ASP-ROBOTRMF

ที่มา : Asset Plus Fund Management 28/06/2019 

คาธรรมเนยีมการจดัการ (1) ไมเกิน 2.00% ตอป

คาธรรมเนยีมผูดแูลผลประโยชน (1) ไมเกิน 0.08% ตอป

คาธรรมเนยีมนายทะเบยีน (1) ไมเกิน 1.00% ตอป

การขายคนืหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเปดทาํการ - 15.30น. วันทําการขายคนื ทุกวนัทาํการซือ้ขาย
ระยะเวลาการรบัเงนิคาขายคนื ภายใน 5 นับทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ปจจุบันภายใน 4 วันทําการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
ระยะเวลาการชาํระเงนิ - KBANK : รับเงินคืน 4 วัน ทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (T+4)* กอน 12.00 น.

- BBL: รับเงินคืน 4 วัน ทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (T+4)* กอน 12.00 น.
- SCB : รับเงินคืน 4 วัน ทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (T+4)* กอน 12.00 น.
- BAY : รับเงินคืน 4 วัน ทําการนับแตวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (T+4)* กอน 12.00 น.
- ธนาคารอ่ืนๆ : เช็คเขาบัญชี (T+4) และใชเงินไดหลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแตละธนาคาร
*หมายเหตุ : ไมนับวันหยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมูลคาทรัพยสนิสทุธ)ิคาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถือหนวย (% ของมลูคาหนวยลงทนุ)

วันทําการซื้อหนวยลงทนุ ตั้งแตเวลาเปดทาํการจนถงึ 15.30 น.

มูลคาขั้นต่าํในการซื้อ คร้ังแรก 1,000 บาท        ถัดไป 1,000 บาท

การชําระคาซือ้หนวยลงทุน บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จํากัด
- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎรบูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)
- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร)
- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใชแบบฟอรมชําระเงินของธนาคาร)

คาธรรมเนยีมการขาย (1) ไมมี

คาธรรมเนยีมการรบัซื้อคนื(1) ไมมี

1คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน(ถามี)

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน 

ขนาดกองทนุ 3,000,000,000 บาท

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวย CIS ตางประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวของกับการใชหุนยนตในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวของกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวของกับ
นวัตกรรมตางๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกลาวขางตนดวย นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนหรือมีไวในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ที่อางอิงกับตราสารทุนและ/หรือหนวย CIS 
ตางประเทศ ที่มีเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในนโยบายการลงทุนขางตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ในสวนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หนวยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/REITs หนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โดยจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุน
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ีอันดับ Non-investment grade/Unrated และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารดังกลาวได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับจัดอันดับ Investment 
grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

รายละเอยีดกองทนุ ASP-ROBOTRMF

กองทนุรวมเหมาะกบัผูลงทนุประเภทใด

การซือ้หนวยลงทนุ

การขายคนืหนวยลงทนุ

คาธรรมเนยีม

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงไดจากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทตางประเทศและตองการลงทุนระยะยาวในหุนโดยมี
วัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือใชในยามเกษียณแตไมมีความชํานาญในการลงทุนหรือไมมีเวลาติดตามขาวสารการลงทุนรวมทั้งตองมีความเขาใจ
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