
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics (ASP-ROBOT)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก)



Robotech : “นวัตกรรมแห่งอนาคต”



ปฏิวัติอตุสาหกรรมครั้งที ่1

ศตวรรษที ่19

เครื่องจักรกลพลังงานไอน้ า

ปฏิวัติอตุสาหกรรมครั้งที ่2

1920 - 1960

การผลิตในจ านวนมาก

(Mass Production) และ 

การผลิตกระแสไฟฟ้า

ปฏิวัติอตุสาหกรรมครั้งที ่3

1990 – 2018

อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบไอที

ปฏิวัติอตุสาหกรรมครั้งที ่4

2018 – อนาคต

เทคโนโลยีหุ่นยนต์
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ปัจจุบัน Robotech ยังอยู่ในช่วงแรกของการเติบโตระยะยาว

การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความแม่นย า และ ความปลอดภัย

ของภาคการผลิต เป็นปัจจัยหนุนให้ Robotics Technology มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงในอนาคต

Robotech : “นวัตกรรมแห่งอนาคต”

Source: AXA IM. Chart: IFR World Robotics 2019. Performance results of the past are no t a reliable indicator for any future returns or trends. 

The growth of the global robotics market is not a reliable indicator of performance of the securities/companies which will be selected. CR12246/04‐20

Worldwide annual supply of industrial robots
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ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต



การใช้หุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานขั้นพื้นฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตจาก…

(1) ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หุ่นยนต์มีราคาลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ปัญหาสังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการด้านแรงงานและประสิทธิภาพ

Source: Top LH Chart: BofA Merrill Lynch Thematic Investing, Robot Revolution - Global Robot & AI Primer (November 2015), Oxford Economics. Bottom LH Chart: 

Berenberg research, United Nations World Population Prospects (2015). Top RH Chart: ABB, Economic Justification for Industrial Robotic Systems, 2007; International 

Federation of Robotics, World Robots; expert. Bottom RH Chart: IFR 2018. For illustrative purposes only. Performance results of the past are no indicator for any future 

returns or trends. The above represents our current market views only and does not constitute investment advice. CR 12246/04-20
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Robotech : “นวัตกรรมแห่งอนาคต”



“ Lots of companies 

don’t succeed 

overtime. 

What do they 

fundamentally do 

wrong? They usually 

MISS THE FUTURE ”

─ Larry Page



เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Portfolio Allocation

0-45%

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหุน้ตา่งประเทศ

เบื้องต้นเน้นลงทุนในกองทนุ AXA World 

Funds Framlington Robotech ที่เน้นลงทุน

โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และ

ปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 45%*

0-55%

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

ตราสารทนุตา่งประเทศ / ETF

เบื้องต้นเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / 

ETF ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 

(Robotics & AI) ทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนและกระจายการลงทุน

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 55%*
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ประมาณการสดัสว่นการลงทนุของกองทนุ



รายละเอยีดข้อมูลกองทุน

AXA World Funds Framlington Robotech



เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ประมาณการสดัสว่นการลงทนุของกองทนุ

Portfolio Allocation

0-45%

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหุน้ตา่งประเทศ

เบื้องต้นเน้นลงทุนในกองทนุ AXA World 

Funds Framlington Robotech ที่เน้นลงทุน

โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และ

ปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 45%*
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0-55%

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

ตราสารทนุตา่งประเทศ / ETF

เบื้องต้นเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / 

ETF เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

และกระจายการลงทุน

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 55%*



AXA IM ถือเป็น 1 ในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากถึง $746 Billion

จัดตั้งกองทุนมาแล้วกว่า 1,798 กองทุน ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

และให้บริการกับลูกค้าครอบคลุมทั้งลูกค้าสถาบันและบุคคลมากกว่า 21 ประเทศทั่วโลก

€746bn

Assets under 

management

21

Investment 

Centres

6,001

Clients

1,800

Funds and

Mandates

Source : PORTRAIT AXA IM as at 31/12/2017, https://www.axa-im.com/en/who-we-are
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ท าไมต้องลงทนุกับ AXA Investment



€68bn 51 3 18

Assets under 

management

Years of 

Experience

Continents

Portfolio

Managers/Analysts

AXA Investment

F r a m l i n g t o n  E q u i t i e s

─ since 2005 ─

11Source : AXA IM as at 31/12/2017 unless otherwise stated.

ท าไมต้องลงทนุกับ AXA Investment



Framlington Equities มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ “Thematic”

“ T h e m a t i c ”

=
A.I.

“ R o b o t i c ”

Robotics สามารถตอบโจทย์ได้หมดทั้ง 5 เทรนด์ส าคัญที่จะ

เป็นตัวปฏิวัติรูปแบบเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งยังอยู่ใน Early 

stage ที่มีปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ที่จะเป็นก าลังผลักดัน

ให้ Robotics เติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

Thematic Equity คือกลยุทธ์การลงทุนที่ออกแบบให้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในระยะยาว 

โดยเข้าลงทุนในธุรกิจที่ก าลังจะเข้าสู่ Growth stage ตั้งแต่ช่วง

Early stage โดย Framlington มองว่ามี 5 เทรนด์ส าคัญ

ที่จะเป็นธุรกิจที่ผลักดันเศรษฐกิจโลกในอนาคต

Source: AXA IM, https://www.axa-im.com/en/thematic-equities
12

ท าไมต้องลงทนุกับ AXA Investment



ประวัติการจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Robotics ของ AXA Investment

ปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลกว่า € 5.2bn ในกองทุนแรก และ กว่า 

€1 bn ในกองทุนประเภท Luxembourg Vehicle (Tax-free)

หลังความส าเร็จในกองทุนแรก AXA ได้จัดตั้งกองทุน AXA WF 

Framlington Robotech Luxembourg Sicav ในเดือนธันวาคม ปี 2016

พร้อมทีมผู้จัดการกองทุนและแนวทางการจัดการเดียวกันกับกองทุนแรก

เร่ิมบริหารกองทุนส่วนบุคคลกองแรกที่เน้นลงทุนในธุรกิจประเภท 

Robotics ในเดือนธันวาคม ปี 2015 เพ่ือจับกลุ่มเป้าหมายในตลาดญี่ปุ่น

Source: AXA IM at 30/03/2018 CR08507/02-19 
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ท าไมต้องลงทนุกับ AXA Investment



ทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

Source: Source: AXA IM as at 31/08/2020. Staff figure updated on quarterly basis (31/12/2019). Years relate to investment experience. NB: there is no assurance that any

particular individual will be involved in the management team for any given period of time. Information about the staff team is only informative. We do not guarantee the fact that

staff remain employed by AXA Investment Managers and exercise or continue to exercise in AXA Investment Managers. CR11235/05 19
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ท าไมต้องลงทนุกับ AXA Investment



แนวทางการลงทุนใน Robotech



What it’s not

ความเข้าใจของนักลงทุนทั่วไปต่อ Robotech vs ความเป็นจริง 

Military Equipment

What it is

Industrial Automation

Robot Assisted Surgery Amazon’s Logistic and its Kiva robots

Google’s self-driving Car

Source: Top icon: made by Freepik from www.flaticon.com. Bottom left picture : BofA Merrill Lynch Global Research; US Army. Top middle picture: Yaskawa website. 

Bottom middle picture: Intuitive Surgical.Top right picture: Google website. Bottom right picture: Amazon website. There is no assurance that AXA IM will be able to 

identify or secure investment in securities substantially like the ones discussed. Theabove represents our current market views only and does not constitute investment 

advice. CR08507/02‐19
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Science-Fiction

แนวทางการลงทนุใน Robotech



Source: AXA IM as at 30/03/2018. *AXA IM Global Robot Technology Equity Mother Fund & AXA WF Framlington Robotech are the representative accounts of the overall 

strategy. **Estimates based on the overall strategy given for indicative purpose only. Pictures: Left: Kuka / Middle: DHL / Right : Intuitive surgical CR08507/02‐19

กลุ่มจักรกลอัตโนมตัิ

(Industrial Automation)

• ค่าแรงที่สูงขึ้นรวมถึงจ านวนแรงงานที่ลดลง

เป็นเหตุผลส าคัญส าหรับผู้ผลิตในการมองหา

ทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหาแรงงานที่คลาดแคลน

• ปัจจุบันจักรกลอัตโนมัติถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย

ในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความแม่นย าและ

ประสิทธิภาพที่สูงกว่าแรงงานมนุษย์

กลุ่มคมนาคมขนสง่

(Transportation)

กลุ่มสาธารณสขุ

(Healthcare)

• หุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดที่มีความแม่นย าสูง

• ปัญญาประดิษฐ์ (A.I) ที่ช่วยในการให้ค าปรกึษา

และจัดการด้านสุขภาพ

• การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มี

สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นท าใหค้วามต้องการ

เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลสุขอนามัยท่ีสูงขึน้

กลุ่มเทคโนโลยีทีช่ว่ยบรูณาการองคป์ระกอบต่างๆ

(Technology Enablers: Semiconductors / Software/ Connectors)

เทคโนโลยีท่ีบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เช่น  Sensor / Hardware / Software ต่างๆ 

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ

4 แนวทางการลงทนุหลกั : Industrial Automation / Transport / Healthcare / Technology Enablers 

• ด้วยกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่ก าหนดให้ยานยนต์ต้องมี

ความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงความต้องการของ

ลูกค้าที่มากขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนการ

เกิดข้ึนของยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous)

• นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนท่ีนอกเหนือจาก

อุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง เช่น ระบบการขนส่ง

เพื่อการเกษตรหรือเพื่อการท าเหมืองแร่ 
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แนวทางการลงทนุใน Robotech



ประโยชน์ที่ได้รับ

✓ เพิ่มความแมน่ย าและคณุภาพ ในการผลิตสินค้า

✓ เพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน ที่สูงกว่าแรงงานมนุษย์

✓ ต้นทุนที่ถูกลง รวมถึง ความปลอดภัยที่สูงขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง = ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

แนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ : Industrial Automation

Source: AXA IM. Pictures: Kuka website. Stock shown for illustrative purposes only and should not be considered as advice or a recommendation. 

CR08507/02‐19

Kuka product range

(German robotics company)

• กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับจักรกลอัตโนมัติมีศักยภาพในการเติบโตสูงใน

หลายๆด้าน เช่น ด้านการผลิต อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

• การพัฒนา Sensor และ Microprocessor ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา

น าไปสู่การใช้งานจักรกลอัตโนมัติร่วมกัน (Collaborative Robot)

เพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 

• นอกจากน้ีเรายังสามารถประยุกต์ใช้จักรกลอัตโนมัติร่วมกับแรงงานมนุษย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

การใช ้Kuka LBR iiwa co-bots เพื่อท างานรว่มกบัมนษุย์
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แนวทางการลงทนุใน Robotech



“ สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 5–10 ปีข้างหน้า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบ 50 ปี* ”

MaryBarra

Chairman & CEO, General Motors

~$100 per vehicle

Radar

Vision  

SensorFusion

Vision

~$500 per vehicle

Secure V2X

Radar

SensorFusion

Now
Assisted driving

Within the next 5-10 years
Fully autonomousdriving

ADAS: Advanced Driver Assistance System

**

การเพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จากการพัฒนาของยานยนต์

Source: AXAIM *GM 2015 – Sustainability Report (November 2015)/ ** Light Detection and Ranging / *** United Nation 2015, Left Chart: NXP Semiconductors, 

June 2016.Rightpicture: DHL As far as we refer to informationof third partieswe point out that we do not overtake any liability for itscontent CR04104/01-18

แนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ : Driver assist and autonomous vehicles

• ในปัจจุบัน Software และ Semiconductor ถูกน าไปใช้ในยานยนต์รุ่น

ใหม่ๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคต

• การออกแบบและพัฒนายานยนต์ในอนาคตท่ีพ่ึงพาการใช้

Semiconductor Content ท่ีมากขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วย

ผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ปัจจบุนั : $100 / คัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

✓ ลดการเกิดอบุตัเิหต ุ(ในทุกๆปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน1.3 ล้านคน***)

✓ เพิ่มประสทิธภิาพในการขับขี ่ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุรวมถึง

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

✓ ยานยนต์ไร้คนขับช่วยให้ ผู้ใช้งานมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น

อนาคต : $500 / คัน
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• หุ่นยนต์ส าหรับช่วยการผ่าตัดก าลังเป็นท่ีนิยมในวงการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพื่อ

การผ่าตัดไส้เล่ือน (Hernia), ล าไส้ใหญ่ (Colorectal Procedures)และมีแนวโน้มท่ีจะถูก

พัฒนาเพ่ือรองรับการผ่าตัดท่ีสลับซับซ้อนขึ้นในอนาคต

• ด้วยเทคโนโลยีท่ีล้ าสมัยมากขึ้น ท าให้สามารถรวบรวมและประมวณผลข้อมูลเพื่อการ

วินิจฉัยโรคผ่าน Application ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• กระบวนวิธีใหม่ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบอาการบ่งชี้ได้แม่นย าและรวดเร็วท าให้แพทย์สามารถ

รักษาผู้ป่วยได้ทันเวลาและช่วยลดความจ าเป็นในการผ่าตัดและการรักษาท่ีมีต้นทุนสูงได้

พัฒนาการของรูปแบบวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่ล้ าสมัยมากยิ่งขึ้น

อุปกรณเ์พือ่การตรวจสอบระดบัน้ าตาลในเลอืด

877,000 procedures performed by Intuitive Surgical in 2017, expected to grow  11-15% in 2018

มีการผา่ตดัโดยใชหุ้น่ยนตม์ากถงึ 753,000ครั้ง ในป ี2016

Source: AXA IM. Picture: Dexcom and Intuitive Surgical. For Illustrative purpose only. There is no assurance that AXA IM will be able to identify or secure 

investment in securities substantially like the ones discussed. The above represents our current market views only and does n ot constitute investment advice. 

CR08507/02‐19

แนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ : Healthcare Application

ประโยชน์ที่ได้รับ

✓ การวินิจฉัยและตรวจสอบโรคที่รวดเรว็กว่า

✓ ระยะเวลาการรักษาทีส่ั้นกวา่ และ ลดอัตราการ

เข้ารักษาอาการซ้ า  (Readmission Rates)

✓ ความแม่นย าในการผา่ตดัที่สงูกว่า

ช่วยลดความเส่ียงจากความผิดพลาดในการผ่าตัด
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แนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ : Digital Factory

โอกาสในการลดตน้ทนุ

จากการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Digital Factory 

มากกว่า US$500 billion*

Internet server/cloud

Source: * GoldmanSachsEquity Research – “Factory of the Future –Beyond the Assembly Line” / April 2016

Picture: “Profilesin Innovation: Factory of the Future – Beyond the Assembly Line”Goldman SachsEquity Research / April 2016. CR04104/01-18

Digital factory คือ การบูรณาการ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ของมนุษย์ 

กับ เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยใช้ข้อมูลแบบ Real-time 

• กลไกควบคุมต้นทุนการผลิตและความหยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน

ของโรงงานผู้ผลิตทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของคุณภาพของสินค้าที่สูงขึ้น

• Sensor, Software, และ Semiconductors สามารถช่วยบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Factory Production Optimization)

• การบูรณาการ องค์ความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์ เข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยงกัน

โดยใช้ข้อมูลแบบ Real-time ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

✓ ตรวจสอบและจดัการสนิคา้คงคลังแบบ Real Time

ระหว่างโรงงานในแตล่ะภมูิภาค  

✓ จ าลองกระบวนการการผลติแบบ 3 มิติ (Visualization) 

เพื่อการออกแบบที่มปีระสิทธภิาพและลดความซบัซอ้น

✓ ลดระยะเวลาการขนสง่ ลดเวลาการบ ารงุรกัษา

ลดปริมาณสินคา้คงคลงั และ ลดต้นทนุทีสู่ญเปล่า
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“Any 

product 

that  needs

a MANUAL to

work is BROKEN”

─ Elon Musk, Tesla CEO ─



กระบวนการลงทุน

AXA World Funds Framlington Robotech



วิธีการลงทุน (Investment Approach)

▪ บริหารกองทนุเชิงรกุ

เพ่ือโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว 

▪ กรอบการลงทนุทีย่ืดหยุ่น*

สามารถลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพื่อลดความผันผวนและ

เพ่ิมสภาพคล่องรวมถึงลงทุนในหุ้นขนาด กลาง-เล็ก 

เพ่ือโอกาสในการเติบโตระยะยาว

▪ คัดสรรบรษิทัทีม่โีอกาสในการเติบโตทีโ่ดดเดน่

ด้วยกระบวนการลงทุนที่เป็นสากลและการวิเคราะห์บริษัท

เชิงลึกจากพ้ืนฐาน (Fundamental bottom-up stock selection)

และประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทนั้นๆอย่างสม่ าเสมอ

แนวทางในการลงทนุ

✓ ลงทุนในหุ้นประมาณ 40 – 60 บริษัท

✓ สัดส่วนในการลงทุนในแต่ละบริษัท

ประมาณ 1 - 6%

✓ ควบคุม Turnover ให้อยู่ในระดับต่ า

ประมาณ 30%

✓ 4 แนวทางการลงทุนหลัก 

✓ 50% ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ

✓ มีการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท

มากถึง 400 ครั้ง ต่อ ปี

Source : AXA IM. *Unconstrained vs MSCI All Country World The Fund’s performance indicator, the MSCI All Country World NR Index, is given as a basis for comparison only 

The information contained herein may be more detailed than the information disclosed in the prospectus. Any such information (i) does not constitute a representation or 

undertaking on the part of the investment manager; (ii) is subjective and (iii) may be modified at any time within the limits provided in the fund prospectus.CR04104/10-1724

กระบวนการลงทนุ



กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

Source: AXA IM CR04104/05-17
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1. เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ ไอเดียการลงทุน (Idea Generation)

Corporate life cycle analysisInvestment themes

Industrial 

Automation

(c. 35%* of the 

Portfolio)

Transport

(c. 15%* of the 

Portfolio)

Healthcare

(c. 15%* of the 

Portfolio)

Technology Enablers:

Semiconductors / Software / Connectors 

(c. 35%* of the Portfolio)

Investment universe: circa 300 listed stocks in Robotics

R&D**

Negative Operating 

Model %

High Growth

Expanding Operating

Model %

Low Growth

Stable Operating

Model %

Time

S
a

l
e

s

“blue sky***” Emerging Mainstream Mature / declining

Eternal decline

Diminishing Operating

Model %

Resurgent Success

Uncertain Operating

Model %

Investible Universe: circa 150 stocks =
Source:   AXA IM – for illustrative purposes only. 

*Estimates based on the overall portfolio given to indicative purpose **Research and Development ***Blue sky refers to start-up companies CR04104/05-17S

4 แนวทางการลงทุนใน Robotech ที่ตอบโจทย์ เน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง High Growth Stage 
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2. วิเคราะห์และเลือกลงทุนในบริษัทจากพื้นฐาน (Fundamental Stock Selection)

วิเคราะหบ์ริษทัเชิงพืน้ฐาน

(Fundamental Analysis)

มูลค่าพืน้ฐานและสภาพคลอ่ง

(Valuation and Liquidity)

โครงสรา้งของกองทนุ (the Structure of the fund is composed of:)

ลงทุนในบรษิทั Mega caps

ที่เน้นการลงทุนใน Robotics ที่จะกลายมาเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจในอนาคต

ลงทุนในบรษิทั Small, Mid & Large caps

ที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการด าเนินธุรกิจที่เกีย่วข้องกับ Robotics

มีการประชมุรว่มกบัทีมผูบ้รหิารบรษิัท

มากถงึ 400 ครั้ง ต่อ ปี โดยมีประเด็นทีใ่ช้

พิจารณา คือ

• ความชัดเจนของโมเดลในการท าธุรกิจ

• กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ

• ภาวะความเป็นผู้น า

• ธรรมาภิบาลบริษัท

ราคาทีเ่หมาะสมกบัอตัราการเติบโตในอนาคต 

(Growth at Reasonable Price)

• วิเคราะห์มูลค่าทั้งในเชิง 

Absolute และ Relative

• P/E และ PEG ในระดับที่เหมาะสม

เน้นลงทนุในบรษิทัทีม่ลูคา่ในตลาด

มากกวา่ USD 500m

• สามารถลงทุนในบริษัทที่มูลค่าในตลาดที่

น้อยกว่า USD 500m ได้เช่นกัน

✓

✓

Source: AXA IM CR04104/05-17

ทีมผู้บรหิาร

(Management Team)

• เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตทั้ง

รายได้และก าไร

• เป็นผู้น าตลาด

• มีอ านาจต่อรองและความสามารถ

ในการควบคุมต้นทุน

• มีโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม

• มีความสามารถในการท าก าไรที่ยั่งยืน

• เป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนา Robotech
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3. การสร้างพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction)

ซื้อ / สะสมเพิม่เติม เมื่อ …

▪ เชื่อมั่นในการกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวของบริษัท

▪ มีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรม

▪ มีมุมมองเชิงบวกตอ่ผลก าไรคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

▪ มีมูลค่าในตลาด (Market Value) ที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)

▪ มีการเปล่ียนทีมผู้บริหาร หรือ โมเดลในการด าเนินธุรกิจ ในทิศทางที่ดีขึ้น

แนวทางในการลงทนุ

ขาย / ลดสัดสว่น เมื่อ …

▪ สภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปจนท าให้ความสามารถในการท าก าไรลดลง

▪ การด าเนินธุรกิจที่ไม่เปน็ไปตามแผนงานหรือกลยุทธ์ที่วางไว้

▪ ราคาที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง

▪ การบริหารงานบริษัททีข่าดเสถียรภาพ

✓ ลงทุนในหุ้นประมาณ 40 – 60 บริษัท

✓ สัดส่วนในการลงทุนในแต่ละบริษัท

ประมาณ 1 - 6%

✓ เน้นลงทุนในบริษัททีม่ีมลูค่าตลาด

มากกว่า USD 500m

✓ ควบคุม Turnover ให้อยู่ในระดับต่ า

ประมาณ 30%

✓ ไม่มีข้อจ ากัดในการลงทุน

(vs MSCI AC World)

Source : AXA IM. The Fund’s performance indicator, the MSCI All Country World NR Index, is given as a basis for comparison only 

For illustrative purposes only.  CR04104/05-17

นอกจากนี้ยงัมีทมี Portfolio Engineer ช่วยตรวจสอบระดบัความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม
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พอร์ตการลงทุน & ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

Robotech Strategy Portfolio & Performance Analysis



ตัวอย่าง บริษัทขนาดใหญ่ (Mega Cap) ระดับโลก ที่กองทุนไปลงทุน

Source: LH picture: Siemens website. Middle picture: Amazon website. RH top picture: Apple website. RH bottom picture: Dexcom website. The securities 

examples are intended for purposes of discussion of the strategy and no representation is made that these examples are past or current recommendations, 

that they should be bought or sold, nor whether they were successful or not. There is no assurance that AXA IM will be able to identify or secure investment in 

securities substantially like the ones discussed. CR12246/04‐20

• เข้าซื้อกิจการบริษัท Kiva Systems ซึ่งเป็นผู้ผลิต

ระบบเพื่อควบคมุหุ่นยนต์ ในปี 2012

• พัฒนาเทคโลยีเพื่อการเคลือ่นย้ายจัดวาง

สินค้าในคลังสินค้า

• พัฒนานวัตกรรมบ้านอัตโนมัติ

(Home Automation) ที่สามารถส่ง

ค าสั่งการใช้งานด้วยเสียง (Voice Recognition )

• ใช้จุดแข็งของ Smartphone และ Apple Watch

ในการพัฒนา Application ที่มีรูปลักษณ์

เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

การใช้งานเพื่อสุขภาพ (Healthcare)

• ผู้พัฒนาธุรกิจในเรื่องของ Smart Home

Apple

Kiva robot systems 

& Warehouse 

Automation

Dexcom glucose monitoring system 

working with Iphone

• บริษัทจากประเทศเยอรมัน ผู้น าในการด าเนินธุรกิจ

ด้าน “Digital Factory”

• ผู้น าการใช้ Software ในเชิงอุตสาหกรรม

• มีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาด้าน “ Digital Factory ”
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Echo Dot / Alexa: 

Voice Recognition 

technology

Siemens digital factory
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โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากบริษัทขนาดกลาง-เล็ก (Mid-Small Cap)

Source: AXA IM, Bloomberg, as at September 2019. LH bottom picture: http://gpsworld.com/trimble-mapshots-integrate-agriculture-software. Middle top picture: 

Dürr website. RH bottom picture: Globu sMedical website. The securities examples are intended for purposes of discussion of the strategy and no representation is 

made that these examples are past or current recommendations, that they should be bought or sold, nor whether they were successful or not. There is no assurance 

that AXA IM will be able to identify or secure investment in securities substantially like the ones discussed. CR12246/04-20

Dürr painting system

Connected farm software

Minimally invasive spine surgery scoliosis

• บริษัทจากประเทศสหรัฐ (Mkt Cap USD 9 bn) 

ผู้พัฒนา Software ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม

และการก่อสร้าง

• บูรณาการความเชี่ยวชาญของบริษัทในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี GPS, Laser, Optical Sensor ในเชิง

วิศวกรรมทั้งในด้านการส ารวจพื้นผิวและการก่อสรา้ง

เข้ากับ Application เพื่อน าเสนอ Solution ที่ตอบ

โจทย์ลูกค้าทั้งในแง่เกษตรกรรมและการก่อสร้าง

• บริษัทจากประเทศเยอรมัน (Mkt Cap USD 4 bn)

• ผู้น าในการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้พ่นสีตัวถังรถยนต์ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

• นอกจากนี้บริษัท DURR ยังมีไดข้ยายธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้จักรกลอัตโนมัติเพื่อแปรรูป

ไม้ในการท าเฟอร์นิเจอร์

• บริษัท Healthcare ของสหรัฐฯมี Market cap 5bn 

USD

• เน้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัด ท า 

musculoskeletal implants ช่วยในการรักษาโรค

เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
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พอร์ตการลงทนุ

http://gpsworld.com/trimble-mapshots-integrate-agriculture-software


โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากบริษัทขนาดกลาง-เล็ก (Mid-Small Cap)

Source: AXA IM, Bloomberg, as at September 2019. *Fanuc, Yaskawa, Kuka and ABB. LH bottom picture:https://www.universal‐robots.com/products/collaborative‐robots‐
cobots‐benefits/ Middle top picture: APTIC website. RH bottom picture: Cognex website. The securities examples are intended for purposes of discussion of the strategy 

and no representation is made that these examples are past or current recommendations, that they should be bought or sold, nor whether they were successful or not. 

There is no assurance that AXA IM, will be able to identify or secure investment in securities substantially like the ones discussed. CR12246/04‐20

Driver assistance systems

Teradyne collaborative robots
Cognex vision system

• บริษัทจากประเทศสหรัฐ (Mkt Cap USD 9 bn)

• มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Semiconductors

• Teradyne ควบรวมกิจการบริษัท Danish Universal 

Robot ในปี 2015 และ กลายเป็น 1 ใน 4 ผู้น าตลาด

ในการผลิต Collaborative robots*

• บริษัทจากประเทศสหรัฐ (Mkt Cap USD 22 bn)

• ผู้น าในการผลิตระบบเพื่อช่วยในการขับขี่

(Driver assistance systems)

เช่น ระบบเรดาร์ระบบช่วยจอดรถ
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• บริษัทจากประเทศสหรัฐ (Mkt Cap USD 9 bn)

• มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Machine Vision 

ส าหรับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ

ตรวจสอบ (Inspection)

• บริษัทได้รับประโยชน์จากการน าระบบ Machine 

Vision มาประยุกต์ใช้ในสมาร์ทโฟนและคลังเก็บสินคา้

พอร์ตการลงทนุ



โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

Source: AXA IM, Bloomberg, as at September 2019.. LH bottom picture: BofA Merrill Lynch – Global Robot & AI Primer, Business Insider. Middle top picture: Keyence 

company report 2017. RH bottom picture: Renesas website, Press center 2017. *System on a Chip. The securities examples are intended for purposes of discussion of the 

strategy and no representation is made that these examples are past or currentrecommendations, that they should be bought or sold, nor whether they were successful or 

not. There is no assurance that AXA IM will be able to identify or secure investment in securities substantially like the ones discussed. CR12246/04‐20

Keyence vision system

“Wolverine” Fanuc robot used in Tesla’s factory
Renesas SoC* for self driving

• บริษัทจากประเทศญี่ปุ่น (Mkt Cap USD 49 bn)

• มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Robot และระบบ Factory 

Automation

• ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบที่ชื่อว่า “FIELD” 

ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองจักรกลและใชก้าร

ประมวลผลข้อมูลแบบ Big Data เพื่อวิเคราะห์ถงึโอกาส

ในการเกิดปัญหาและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้น

เกิดข้ึนที่เราเรียกว่า “Zero Down Time”

• บริษัทจากประเทศญี่ปุ่น (Mkt Cap USD 75 bn)

• มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เซนเซอร์ และ 

เครื่องมือวัดส าหรับระบบ Factory Automation

• บริษัทได้รับประโยชน์จากปริมาณความต้องการ

ของโรงงานผู้ผลิตต่างๆที่ต้องการใช้ระบบ Vision 

System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

33

• บริษัทจากประเทศญี่ปุ่น (Mkt Cap USD 17 bn)

• มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Semiconductor

• บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งส าหรับ

Semiconductor ที่ใช้ในรถยนต์ รวมถึงได้รับประโยชน์

จากการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (Self Driving Car)

ในอนาคต

พอร์ตการลงทนุ



ลงทุนในหุ้น Mega - Large Caps เพื่อรักษาสภาพคล่องและลดความผันผวน

Breakdown by market capitalisation (in USD)Top 15 holdings and market cap breakdown

(as at 31/08/2020)

Market cap typically >500m USD
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ลงทุนในหุ้น Mid - Small Caps เพื่อโอกาสในการเติบโตระยะยาว

Source: AXA IM as at 31/03/2020. CR12246/04‐20

The above-mentioned securities does not constitute investment advice.

พอร์ตการลงทนุ



เน้นลงทุนในบริษัทที่มี Structural Growth และ บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

AXA IM as at 31/08/2020. For illustrative purposes only. No assurance can be given that the strategy will be successful or that investors will not lose some or all of

their capital. CR12246/04-20 35

พอร์ตการลงทนุ



Valuation ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต และ สภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง

Source:  Barra/FactSet/AXA IM as at 30/09/2019.  The Fund’s performance indicator, the MSCI All Country World NR Index, is given as a basis for comparison only. Left table: AXA WF Framlington Robotech fund. 

Right chart: *AXA IM Global Robot Technology Equity Mother Strategy (dedicated mandate) and AXA WF Framlington Robotech are the representative accounts of the overall strategy for illustration purposes. **The 

liquidation is calculated under normal market conditions and for illustrative purpose The liquidity and days to cash are calculated based on a 30% participation rate of the 90 day average volume for each stock in the 

portfolio. These figures are based on reported volumes. As such, it may understate liquidity as off exchange activity is excluded. Positions which have no liquidity data available have been excluded from the above 

analysis. Past performance is not a reliable indicator of future results. ***Net Debt/Equity % is negative if companies have more cash than debt. Calculated as (Debt-Cash)/Equity. CR12246/04-20

With our current strategy size ($4.0bn), 

97% of the overall strategy* can be liquidated within 10 days**

liquidity profile (Overall Strategy*) 

Trade to Cash/Strategy AUM
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พอร์ตการลงทนุ



ผลการด าเนินงานของกลยุทธ์ AXA Robotech นับตั้งแต่เริ่มคิดค้น 08/12/15- 31/08/20*

Source : Morningstar as at 31/08/2020

**AXA IM Global Robot Technology Equity Mother Strategy (dedicated mandate) is there presentative account of the strategy for illustration purposes. Basis: NAV, Net income reinvested, net of fees in USD. The 

figures provided relate to previous months or years and past performance is not a reliable indicator as to future performance. Performance calculations are based on the reinvestment of dividends. Index’s 

performance is calculated on the basis of dividends. The strategy does not have a reference index. The strategy’s performance indicator, the MSCI All Country World NR Index, is given as a basis for comparison 

only. (1) There is no guarantee that the strategy will achieve its goals. Since it is a Japanese investment vehicle, the daily NAV of the Robotech strategy is struck at the close of business Tokyo time (before European 

and US markets have opened). As such, to compare our Robotech Strategy in proper condition, we have lagged by one day the MSCI ACWI as they are calculated at close of business in US. **Cumulative 

performance from inception (08/12/15) to 31/12/2015. CR12246/04-20

+58.9%

*ผลการด าเนินงานที่แสดงข้างต้นเป็นการค านวณผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุน AXA Investment Manager Robotech

Strategy และ ผลการด าเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

AXA IM Robotech

Strategy (Net)

MSCI All Country

World Index (Net)
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ผลการด าเนนิงานของกลยุทธ์ AXA Robotech



ท าไมต้องลงทนุใน Robotech

Source: AXA IM at 30/03/2018  1 : Boston Consulting Group, 2015 and see slide 5

เหตุผลส าคัญในการลงทุนใน Robotech

• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตปีละ 10 – 15%

จนถึงปี 2025
1

จากนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงโครงสร้างประชากร

ที่มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

• ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ใน

การด าเนินธุรกิจอย่างแพร่หลายในหลายๆอุตสาหกรรม

โอกาสการลงทนุตลาด Robotics

ที่มีศักยภาพในการเตบิโตสงูในอนาคตกอ่นใคร

• เลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงและ

ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์

• โอกาสในการลงทุนในหุ้นท่ัวโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้น

ประมาณ 40-60 บริษัท

ความเชี่ยวชาญในการคดัสรรบรษิัท

ที่มีศักยภาพในการเตบิโตระยะยาว

โอกาสในการลงทนุทีโ่ดดเดน่เหนอืใคร

✓ โอกาสในการเติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์

รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

✓ เน้นลงทุนใน 4 แนวทางหลัก คือ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ (Industrial 

Automation) กลุ่มคมนาคมขนส่ง (Transportation) กลุ่มสาธารณสุข

(Healthcare) และ กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ

(Technology Enabler)
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“Innovation distinguishes 

between 

a LEADER and 

a FOLLOWER”

─ Steve Jobs



B e  a  L E A D E R

o r

F O L L O W E R ?



ตัวอย่างตราสาร

ที่คาดวา่จะลงทนุโดย ASSETPLUS



เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Portfolio Allocation

0-45%

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหุน้ตา่งประเทศ

เบื้องต้นเน้นลงทุนในกองทนุ AXA World 

Funds Framlington Robotech ที่เน้นลงทุน

โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และ

ปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 45%*
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ประมาณการสดัสว่นการลงทนุของกองทนุ

0-55%

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

ตราสารทนุตา่งประเทศ / ETF

เบื้องต้นเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / 

ETF เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

และกระจายการลงทุน

สัดส่วนการลงทนุ 0 – 40%*



ตัวอย่างหุน้ต่างประเทศ / ETF ที่กองทนุคาดวา่จะลงทนุ

หุ้น / ETF ของบริษทัทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยี และ/หรือ หุ่นยนต ์และปญัญาประดษิฐ ์(Robotics & AI) ทั่วโลก

Source: Picture https://tax.thomsonreuters.com, http://www.telegraph.co.uk 

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
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ROBO ETFRBOT ETF BOTZ ETF



โครงสร้างกองทนุ ASP-ROBOT

จุดประสงค์

การลงทุน

เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในบริษัท

ที่ใช้นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) ในการประกอบกิจการ

• เน้นลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการประกอบกิจการที่มี

โอกาสเติบโตสูงในอนาคต

• รวมถึงกระจายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและ 

เพ่ิมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนด้วยการลงทุนใน Structured Note

ที่ออกโดยธนาคารชั้นน าต่างประเทศ

โครงสร้างกองทุน
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รายละเอยีดกองทนุ ASP-ROBOT

ชื่อโครงการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทนุ กองทุนตราสารทุน

มูลคา่โครงการ 5,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทนุ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับ

การใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับ

นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS 

ต่างประเทศ ที่มีเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง

การเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs หน่วยลงทุนกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ Non-investment grade/Unrated และ

ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตรา

สารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับจัดอันดับ Investment grade หรือจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

ระดับความเสีย่งกองทนุ

การปอ้งกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น

ในสภาวการณ์ปกติจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

มูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ซ่ึงผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

วันท าการซือ้หนว่ยลงทนุ ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน
(1)

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าในการซื้อ ครั้งแรก 5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท

วันท าการขายคนืหนว่ยลงทนุ ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน
(1)

ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึง 15.30 น.

มูลคา่ขัน้ต่ าการขายคืน ไม่มี (และไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต่ า)

ระยะเวลาการช าระเงนิ

ภายใน 4 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนยีมการขาย
(2)

ไม่เกิน 2.00%

ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคืน
(2)

ไม่มี

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ (% ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ
(2)

ไม่เกิน 2.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์
(2)

ไม่เกิน 0.08% ต่อปี

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน
(2)

ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

เพดานค่าธรรมเนยีมรวม
(2)

ไม่เกิน 4.49% ต่อปี

(1)

วันท าการซ้ือขายของกองทุน หมายถึง วันท าการปกติของบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี),

(2)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

Source: Asset Plus Fund Management as of 30 Nov 2018

ความเสี่ยงระดบั: 6
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง  โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุน

ในขณะนั้น

ปัจจยัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

เนื่องจากกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศตั้งแต ่80% ขึ้นไป จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ

เศรษฐกิจได้

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะบริหารความเส่ียงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิดและน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงทางด้านการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ (Country and Political Risk) 

ปัจจยัความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศตั้งแต ่80% ขึ้นไป กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะด าเนินการบริหารความเส่ียงประเภทนี ้โดยติดตามสถานการณ์ทางการ

เมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจ าลองของทาง Bloomberg ส าหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัท

จัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ



คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้ และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี 

และจะได้มีการจัดท าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อ

ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจยัความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผูล้งทุนไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง   

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าทีว่ิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจ

และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงดังกล่าว

ปัจจยัความเสี่ยงจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงิน

บาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงเงิน

บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงบาทอ่อนกอ็าจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนทีไ่ด้รับมีความไม่

แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : โดยกองทุนมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 

กองทุนอาจพจิารณาปอ้งกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ
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คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขาย

ตราสารมีจ ากัด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความ

คล่องตัวในการบริหารกองทนุ

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ย่อมท าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อปอ้งกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่ง

ราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปอ้งกันความเส่ียง

นั้น อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกนัความเส่ียง

ปัจจยัความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ปัจจยัความเสี่ยงจากการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage Risk)
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กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เปน็ไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินคา้หรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปรและ

โครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกนิกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

(Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผกูพนักองทุนในฐานะผู้ใหสั้ญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

เพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร

แนวทางการบรหิารเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถอือยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือทีไ่ด้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ 

ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ท าให้กองทุนมคีวามเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุน

จึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารและอายุของ Structured 

Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสาร

ก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมลูค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือ

เพิ่มขึ้นได้

ปัจจยัความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)
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Accelerators

▪ การเข้าถึงของเทคโนโลยี

▪ ค่าใช้จ่ายต่ าลงและความ 

สามารถทางการผลิต

▪ สังคมผู้สูงอายุ

▪ รัฐบาลสนับสนุน

เพื่อเข้าถึงโอกาสในการลงทุน ที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเริ่มต้น

Innovators

▪ การคิดค้นหุ่นยนต์มีมา

กว่า 40 ปี แต่ไม่เป็นที่

นิยมเพราะราคาสูงและ

ความสามารถจ ากัด

The Chasm

▪ ค่าจ้างขั้นต่ าสูงผู้ประกอบ 

การมองหาทางเลือกอื่น

▪ ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถงึ

ความส าคัญของระบบ

อัตโนมัติ

Early 

Maturity

ท าไมต้องลงทนุใน Robotech

Source: http://www.robocapfund.com/industrial-revolution
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ธุรกิจหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิเปน็ทีจ่บัตามองจากทุกภาคสว่น

หลายอุตสาหกรรมมองหาทางเลือกเพื่อลดต้นทุนระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความ

ผิดพลาดของแรงงานมนุษย์ ภาคการลงทุนจึงเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโต (VC)

Hospital Industrial Agriculture Finance Household

Source: Investopedia

Technology A.I.

52



Hospital

Source: Globalxfunds, IBM’s Watson, Intuitive Surgical

ปัจจัยขับเคลือ่น Robotic ในอนาคต

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

สังคมผูสู้งอายุ

▪ ประชากรวัยเกษียณด ารงชีวิตจากบ านาญมากขึ้น ความต้องการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ไม่

สมดุลกับจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ และอัตราการจ้างงาน

ความเสี่ยงจากความผดิพลาดจากการผา่ตดั

▪ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดลดความเส่ียงทางการแพทย์ ลดระยะเวลาการพักรักษาตัว และลดความ

เสี่ยงจากการติดต่อ

▪ IBM’s Watson มีความแม่นย า 90%ส าหรับมะเร็งปอด ในขณะที่แพทย์มีความแม่นย า 50%

คาดการณ์การเติบโต:

หุ่นยนต์ชว่ยผ่าตดั

“$18 bn”              

ในปี 2022

หุ่นยนต์ทางการแพทย์:Intuitive Surgical

หุ่นยนต์ก าจัด

เชื้อโรค

หุ่นยนต์ช่วย

ผ่าตัด

หุ่นยนต์บ าบัด

กายภาพ

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์ทางการแพทย์
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Industrial

Source: Globalxfunds, Morningstar

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

เงินสนบัสนนุจากรฐับาล

▪ รัฐบาลอังกฤษของนางเทรซาร์ เมยใ์ห้เงินสนับสนุน $2 bn และนโยบายสนับสนุนการแรงงานใน

ประเทศของนาย Donald Trump ท าให้หลายบริษัทต้องใช้แรงงานในประเทศที่ค่าจา้งขั้นต่ าสูง

กว่าการ Outsource เกิดความสนใจในการผลิตโดยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ประสิทธิภาพ

มากกว่า และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในระยะยาว 

แรงงานขัน้ต่ า

▪ ปัญหาค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และ Lead time ที่เพิ่มขึ้น 

คาดการณ์การเติบโต:

หุ่นยนต์อตุสาหกรรม

และระบบอตัโนมตัิ

“$24 bn” 

ในปี 2025

▪ หุ่นยนต์ส าหรับงานที่ต้องใช้ความแม่นย าสูง

▪ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการปฏิบัติงานในห้องคลีนรูมที่

ต้องการอนามัยสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม: FANUC, Rockwell and FARO

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
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Agriculture

Source:Globalxfunds, Bank of America Merrill Lynch 

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต:ิ Trimble, AeroVironment

คาดการณ์การเติบโต:

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

“$15 bn”        

ในปี 2020

หุ่นยนต์ตรวจสอบ

ความช้ืนในดิน
โดรน (Drone)

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์ทางการเกษตร

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

▪ พัฒนาการของระบบดาวเทียมและโดรน ท าให้โดรนมีความสามารถครอบคลุม ทั้ง

ตรวจสอบช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว ระดับความอ่ิมตัวของน้ า ความชื้นในดิน

ลดต้นทนุในระยะยาว

▪ ต้นทุนต่ าในระยะยาว ประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลา

▪ Bank of America Merrill Lynch คาดการณ์ว่า ในปี 2020 มูลค่าหุ่นยนต์ทาง

การเกษตรจะมากกว่า $15 bn
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Technology 

Enabler

Source: AXA IM 

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต:ิ Keyence, Misubishi Electric และ NVIDIA

คาดการณ์การเติบโต:

หุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัตสิ าหรับโรงงาน

ในยุคดจิติัล

เครื่องสแกนนิ้ว เซ็นเซอร์

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส าหรับโรงงานในยุคดิจิตัล

ชิป

Digital Factories

▪ การขยายฐานการผลิตของโรงงาน ผลักดันให้ต้องมีแหล่ง Big Data เพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมูลของแต่ละฐานการผลิตเข้าหากันแบบ Real-time

ลด Lead-time

▪ เชื่อมต่อข้อมูลจากทุกที่ของโลกเข้าหากันแบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลา และ

กระบวนการผลิตให้สั้นลง
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Finance

Source: Globalxfunds

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

หุ่นยนต์ให้ค าปรึกษาทางการเงิน: Vanguard และ Fidelity GO

คาดการณ์การเติบโต:

หุ่นยนต์ใหค้ าปรึกษา

ทางการเงนิ

คาดจะมีสินทรัพย์ภาย 

ใต้การดูแลในปี 2020 

$255 bn - $2.2 tn

หุ่นยนต์ให้ค าปรึกษา

ด้านการลงทุน

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์ทางการเงินและการลงทุน

การเตบิโตของ Fintech

▪ การเข้าถึงทางการธนาคารและการเงินเปล่ียนเข้าสู่ระบบดิจิตัล การด าเนินการทาง

การเงินเกิดขึ้นบน Internet Platform มากขึ้น

▪ เริ่มมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการช่วยผู้จัดการกองทุนเลือกตราสารทุนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการป้อนข้อมูลตัวเลข และวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ

ค่าธรรมเนยีม

▪ ค่าธรรมเนียมต่ า ลดการส่ือสาร Face-to-face
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Household

Source: Globalxfunds, IFR Robotic annual report 2016, Boston Consulting Group research

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

การขยายฐานของเทคโนโลยี

▪ ราคาสินค้าประเภท Robotics รายย่อย มีราคาที่เข้าถึงได้ มีความสามารถที่

หลากหลายมากขึ้นกว่าอดีตมาก ท าให้อัตราการน ามาใช้ในภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนผา่นสูย่คุ Digital

▪ คาดการณ์ในปี 2030 สัดส่วนตลาดของรถยนต์ระบบอัตโนมัติจะอยู่ที่ 15% ทั่วโลก

▪ คาดการณ์จาก IFR Roboticห 2016 จ านวนการขายหุ่นยนต์ภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึน้ 

$ 31 bn ในช่วงปี 2016-2019

หุ่นยนต์ภาคครัวเรือน: Alphabet, Irobot และ Fitbit

คาดการณ์การเติบโต:

Self-driving Car

$87 bn ในปี 2030

Home robot

$12 bn ในปี 2018

รถยนต์ระบบ

อัตโนมัติ

หุ่นยนต์

ดูดฝุ่น

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์ภาคครัวเรือน

Fitbit นับก้าวเดิน

อัตราการเต้นหัวใจ
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A.I.

Source: Globalxfunds

เติบโตอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุค Industry 4.0 

นวัตกรรม

▪ ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะให้ความช่วยเหลือ โดยรับค าสั่งผ่านทางเสียง อ านวยความสะดวกใน

ชีวิตประจ าวัน

ความสนใจจากภาคลงทนุ

▪ เงินลงทุนไหลเข้าธุรกิจประเภท Artificial Intelligence กว่า $2.4 bn ในปี 2015 ในขณะที่มี AI 

Start-ups มากกว่า 200 บริษัท

▪ บริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ Apple, Google, Microsoft และ Amazon หันมารุกเข้าตลาด Artificial 

Intelligence

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต:ิ Apple, Google, Microsoft และ Amazon  

คาดการณ์การเติบโต:

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบ Artificial 

Intelligence

$70 bn ในปี 2020

Siri

ปัจจัยผลักดันหุ่นยนต์ประเภท Artificial Intelligence

Google now Amazon Echo

59

ปัจจัยขับเคลือ่น Robotic ในอนาคต



ตัวอย่างบริษทัทีก่องทนุลงทนุ

AXA World Funds Framlington Robotech

• $13 bn market cap

• ผลิตเซ็นเซอร์ตรวจจบัเพื่อ

ความปลอดภัยขณะเดินทาง

• $3.7 bn market cap

• ผู้น าระดับโลกของการผลิต

ชิ้นส่วนส าหรับระบบท าสี

รถยนต์อัตโนมัติ

• ขยายการพัฒนาหุ่นยนต์

อัตโนมัติส าหรับงานไม้

• ผู้น าการพัฒนารถยนต์

ระบบอัตโนมัติ

• ได้เปรียบกว่าบริษัทอื่นเพราะ

มี Big data ที่เชื่อมโยงกัน

• $34.9 bn market cap

• ผู้น าการผลิตหุ่นยนต์ช่วย

ผ่าตัด

• ปัจจุบันการผา่ตัดโดยระบบ

อัตโนมัติ da Vinci ได้ส าเร็จไป

แล้วกว่า 4ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 15%

Source: AXA IM Framlington Equities as at 31/05/2017, Bloomberg, Left picture: Mobileye, Middle Left picture : Google Website, 

Middle Right picture : Intuitive Surgical Website, Right Picture : Durr Website

Technology

Enabler

Household

Hospital

Industrial
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ข้อสงวนสิทธิแ์ละค าเตือนเกีย่วกับความเสีย่งในการลงทนุ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้

ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี

ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจ ะไม่รับผิดส าหรับการ

กระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้น

จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัท

จัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การ

ฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การ

ลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส าหรับนักลงทุนที่ต้ องการทราบข้อมูลหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอก สารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใด

เผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษั ทจัดการเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตาม ที่บริษัทจัดการจะ

เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุน

ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และ

สามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แ ละผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The

Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or replied upon in

connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus

Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the

information provided form outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no

responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein.

Before relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the

data and conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be

simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may

occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on

any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this

Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any

performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results,

and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this

presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in

relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this

Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements

Disclaimers
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Important notice

• This presentation is intended for professional clients under MiFiD (2004/71/EC) only and must not be relied upon by retail 

clients. Circulation must be restricted accordingly.  Any reproduction of this information, in whole or in part, is prohibited.

• The recipient agrees that it will use the information contained in this communication only to evaluate its potential interest

in the strategies  described herein

• This communication does not constitute an offer to buy or sell any AXA Investment Managers group of companies’ (‘the Group’) 

product or service and should not be regarded as a solicitation, invitation or recommendation to enter into any investment 

transaction or any other form of planning.  It is provided to you for information purposes only.  The views expressed do not 

constitute investment advice, do not necessarily represent the views of any company within the Group and may be subject to 

change without notice. Whilst every care is taken, no representation or warranty (including liability towards third parties),

express or implied, is made as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein.

• Past performance is not a guide to future performance.  The value of investments, and the income from them, can fall as well as 

rise and investors may not get back the amount originally invested. Due to this and the initial charge that is usually made, an 

investment is not usually suitable as a short term holding.

• Before making an investment, investors should read the relevant Prospectus and the Key Investor Information Document / 

scheme documents, which provide full product details including investment charges and risks.  The information contained 

herein is not a substitute for those documents or for independent advice. Some of the investment vehicles mentioned may not 

be available in certain jurisdictions. Please check the countries in which they are registered with the asset manager.

• Issued by AXA Investment Managers UK Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the 

UK. Registered in England and Wales No: 01431068. Registered Office: 7 Newgate Street, London EC1A 7NX. Telephone calls 

may be recorded for quality assurance purposes.  Framlington Equities is an expertise of AXA Investment Managers UK Limited. 

• AXA WORLD FUNDS ‘s registered office is 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. The Company is registered under the 

number B. 63.116 at the “Registre de Commerce et des Sociétés” The Company is a Luxembourg SICAV UCITS IV approved 

by the CSSF.
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ที่

บริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากดั

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึง

ผลการด าเนินงานในอนาคต

เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยง

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

ติดต่อเรา
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Asset Plus Fund Management

Customer Care 0 2672 1111  Fax 0 2672 1180

www.assetfund.co.th 


