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กองทนุเปิด แอสเซทพลัส โรโบตกิส์ 
Asset Plus Robotics Fund 

(ASP-ROBOT) 
กองทนุตราสารทนุ 

กองทนุรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แอสเซท พลัส จ ากัด 

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 
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กองทุนมีนโยบายลงทนุในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) หรือเก่ียวข้องกบัการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี หรือเก่ียวข้องกบั
นวตักรรมตา่งๆ รวมถึงลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจในลกัษณะดงักลา่วข้างต้นด้วย นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุ
หรือมีไว้ในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกบัตราสารทนุและ/หรือหนว่ย CIS ต่างประเทศ 
ที่มีเง่ือนไขตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการลงทนุข้างต้น โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ในสว่นท่ีเหลอื กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหนว่ยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้กองทุนจะมีการลงทนุที่สง่ผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยง
ตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุอาจลงทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึง่รวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง
ที่มีอยูจ่ากการลงทนุ เช่น การท าสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้ และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
เป็นต้น ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั Non-investment grade/Unrated และตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับจดัอนัดบั Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ แล้วแตก่รณี ในขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้  

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่
ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตวัอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น 
 
กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management)  
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ผู้ลงทนุที่สามารถยอมรับความเสีย่งในการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ หนว่ย CIS ตา่งประเทศที่มีนโยบายลงทนุใน
ตราสารทนุ รวมถึงทรัพย์สนิอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง และสามารถยอมรับความผนัผวน
ของราคาที่อาจจะเกิดขึน้จากทรัพย์สนิที่กองทนุไปลงทนุได้ โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวดีกวา่การลงทนุในตราสารหนี ้

 
กองทนุนี ้ไม่เหมาะ กับใคร 

ผู้ลงทนุท่ีเน้นได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 

 
ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงกองทนุรวมนี ้
 อา่นหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
เนื่องจากใช้เงินลงทนุในจ านวนที่น้อยกวา่จึงมีก าไร/ขาดทนุ สงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

- กองทนุมีปอ้งกนัความเสีย่งทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยกองทนุมีนโยบายที่
จะท าการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่
เงินลงทนุต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ยกตวัอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว 
กองทนุอาจพิจารณาปอ้งกนัความเสีย่งตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
หมายเหต ุ: เน่ืองจากกองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารทนุเป็นสว่นใหญ่ จงึมีระดบัความเสี่ยงสงู 

 
ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 
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การจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน รวมคา่ใช้จา่ย นายทะเบียน 

 

 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจริง  
% ตอ่ปีของ NAV 

 
 
 
หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกนิ เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  2.00% 1.50% 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  ไมม่ี ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า  2.00% 1.50% 
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก  ไมม่ี ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 50 บาท ตอ่ 1 ฉบบั 
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

หมายเหต ุ:  
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

-  คา่ธรรมเนียมที่เรียกจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
  



6 
 

 
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต* 
 
ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

- MSCI AC Word NETR USD Index สดัสว่น 90 % 
ปรับด้วยต้นทนุ การปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ  

- Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สดัสว่น 10 % 
ปรับด้วยต้นทนุ การปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชีว้ัด 
ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลง
ตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการ
จะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื Global Equity 
สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ : http://www.aimc.or.th 
 
 
หมายเหต ุ: กองทนุยงัไมม่ีผลการด าเนินงานในอดีต  
  

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันจดทะเบียน วนัท่ี 4 กนัยายน 2560 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ : ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 

ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  5,000.00 บาท 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  5,000.00 บาท 

 วันท าการขาย : ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น.  

มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืน  : ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท าการ
ในตา่งประเทศ 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี : 
- website : www.assetfund.co.th  
- NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน นายณัฐพล จนัทร์สิวานนท์ เร่ิมบริหารตัง้แตว่นั 4 กนัยายน 2560 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

- 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั แตง่ตัง้ขึน้ 

ตดิต่อสอบถาม รับหนังสือชีช้วน หรือ ร้องเรียน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2672-1111 
Website : www.assetfund.co.th 
E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ 
เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ

http://www.assetfund.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
mailto:customercare@assetfund.co.th
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กองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มี
ระบบงานท่ีปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี http://www.assetfund.co.th 

 
 การลงทนุในหนว่ยลงทนุ ไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่งจาก
การลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัที่ 19 ตลุาคม 2560 แล้วด้วย
ความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ 
และไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสีย่งที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวม
ลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่า
กองทนุรวมมความผนัผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วง
บาทแข็ง กองทนุรวมจะได้รับเงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงเงินบาทแข็งและขายท าก าไร
ในช่วงบาทออ่นก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสีย่งจากดงักลา่ว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี  ้
- กองทุนมีป้องกันความเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยกองทนุมีนโยบาย
ที่จะท าการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงิน
ลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจ
พิจารณาปอ้งกนัความเสีย่งตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เป็นต้น  
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

รายละเอียดหน่วย CIS ต่างประเทศ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560) 

ช่ือกองทุน : AXA WF Framlington Robotech I USD  

นโยบายของกองทุน : กองทนุลงทนุอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สินสุทธิของกองทนุในตราสารทนุและตราสารท่ีเก่ียวข้องกบั
ตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทต่างๆ ทุกขนาดทัว่โลกซึ่งด าเนินกิจการภายใต้ธีมที่ก าลังเติบโตเก่ียวกับ
เทคโนโลยีหุน่ยนต์หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัหุน่ยนต์ 
การตดัสินใจลงทนุจะขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์ร่วมกนัใน ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค ภาคอุตสาหกรรม 
และการวเิคราะห์เฉพาะกิจการ โดยบริษัทเปา้หมายจะได้แก่ บริษัทท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
และยังรวมไปถึงการขนส่ง การดูแลสุขภาพ เซมิคอนดกัเตอร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
หุ่นยนต์อ่ืนๆ ผู้ จัดการการลงทุนจะเลือกสรรบริษัทเป้าหมายดงักล่าวท่ีมีทีมบริหารท่ีแข็งแกร่งและ
คาดหมายวา่จะส่งผลกระทบทางบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการทางการเงินของกิจการใน
ระยะกลางถงึระยะยาวจากการออกแบบ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีด้านหุน่ยนต์ในการประกอบธุรกิจ  
กองทนุไม่มีการจดัสรรสินทรัพย์ตามภมูิภาค แตอ่าจน าทรัพย์สินสุทธิของตนไปลงทนุได้ทัง้ในตลาดท่ี
พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม่ และอาจลงทนุในตราสารในตลาดเงิน 

วันจัดตัง้กองทุน : วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 

ประเทศที่จดทะเบียน : ประเทศลกัเซมเบร์ิก 

อายุกองทุน : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

สกุลเงนิ : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

ISIN : LU1529781541 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.60% ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ไม่เกิน 0.50% ตอ่ปี 

ดัชนีชีว้ัด (Benchmark) : MSCI AC World Total Return Net 

บริษัทจัดการ : AXA Funds Management SA (Luxembourg) 

เวบ็ไซต์ : https://www.axa-im.com 

ปัจจัยความเส่ียง : ความเส่ียงของการลงทนุต่างประเทศ : การลงทนุในหลกัทรัพย์ซึง่ออกหรือจดทะเบียนในประเทศท่ี
แตกต่างกนัอาจมีการใช้มาตรฐานและข้อบงัคบัท่ีแตกต่างกนัด้วย (มาตรฐานทางด้านการบญัชี การสอบ
บญัชี และการจัดท ารายงานทางการเงิน กระบวนการด้านศลุกากรและการช าระราคา ภาษีในเงิน
ปันผล) การลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายหรือข้อจ ากดัท่ีใช้บงัคบักบัการลงทนุดงักล่าว การเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั
ท่ีควบคมุการแลกเปล่ียน หรือความผนัผวนด้านราคา 

ความเส่ียงท่ีโยงกบัการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ : โครงสร้างพืน้ฐานทางกฎหมายในบางประเทศซึง่มี
การเข้าไปลงทนุอาจมิได้มีการปกป้องนกัลงทนุ หรือ มีข้อมลูให้แก่นกัลงทนุ ในระดบัความคาดหวงั
เดียวกนักบัท่ีนกัลงทนุจะได้รับจากท่ีมีการบงัคบัใช้ทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย์หลกั (ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล
ของรัฐบาล เสถียรภาพทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ แนวปฏิบตัิทางบญัชี การสอบบญัชี และการ
จดัท ารายงานทางการเงินท่ีแตกต่างกนั) หลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ยังอาจมีสภาพคล่องน้อยและ
ผนัผวนมากกวา่หลกัทรัพย์เดียวกนัท่ีเสนอขายในตลาดหลกัและมีความเส่ียงสูงกว่าด้านการช าระราคา
ธุรกรรมในประเดน็ระยะเวลาและราคา 

https://www.axa-im.com/
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สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรกของกองทุน AXA WF Framlington Robotech I USD 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน AXA WF Framlington Robotech I USD  

 
- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Bloomberg ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 19 ธันวาคม 2559 – 29 กนัยายน 2560 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 


