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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์
Asset Plus Robotics Fund
(ASP-ROBOT)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจด้ านปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) หรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ ห่นุ ยนต์ในการประกอบกิจการ หรื อเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี หรื อเกี่ยวข้ องกับ
นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุน
หรื อมีไว้ ในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรื อหน่วย CIS ต่างประเทศ
ที่มีเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการลงทุนข้ างต้ น โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตราสารทางการเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก และ/หรื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/REITs และ/หรื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้ กองทุนลงทุนได้ ทังนี
้ ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่สง่ ผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง
ที่มีอยูจ่ ากการลงทุน เช่น การทาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อสัญญาฟิ วเจอร์
เป็ นต้ น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับ Non-investment grade/Unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ได้ รับจัดอันดับ Investment grade หรื อจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แล้ วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
สาหรั บการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวการณ์ ปกติ กองทุนจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่
ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงิ นระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน เป็ นต้ น
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)
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ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสีย่ งในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หน่วย CIS ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุน รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง และสามารถยอมรับความผันผวน
ของราคาที่อาจจะเกิดขึ ้นจากทรัพย์สนิ ที่กองทุนไปลงทุนได้ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้

กองทุนนี ้ ไม่ เหมาะ กับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี ้
 อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนมีปอ้ งกันความเสีย่ งทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนมีนโยบายที่
จะทาการป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เป็ นต้ น

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนเป็ นส่วนใหญ่ จึงมีระดับความเสี่ยงสูง

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ

4

*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าว
ก่ อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจริง
% ต่อปี ของ NAV

การจัดการ
หมายเหตุ :

ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้ จา่ ย

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสูดไม่ เกิน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
2.00%
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

เก็บจริง
1.50%
ไม่มี
1.50%
ไม่มี
50 บาท ต่อรายการ
50 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริ ษัทจัดการและ/หรื อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
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*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark)

- MSCI AC Word NETR USD Index สัดส่วน 90 %
ปรับด้ วยต้ นทุน การป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 10 %
ปรับด้ วยต้ นทุน การป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบาย
การลงทุนที่ กาหนด โดยบริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อ มู ลและแจ้ ง ให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่ว งหน้ าอย่า งชัดเจนถึงวัน ที่มี การเปลี่ ยนตัว ชี ว้ ัด
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ูลงทุ น
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
สามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ : http://www.aimc.or.th

หมายเหตุ : กองทุนยังไม่มีผลการดาเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันจดทะเบียน

วันที่ 4 กันยายน 2560

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซือ้ และขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการซื ้อขาย ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

: 5,000.00 บาท

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
วันทาการขาย : ทุกวันทาการซื ้อขาย ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน

: ไม่กาหนด

ยอดคงเหลือขันต
้ ่า

: ไม่กาหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวมวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่ :
- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์ เริ่ มบริ หารตังแต่
้ วนั 4 กันยายน 2560

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

บริ ษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แอสเซท พลัส จากัด แต่งตังขึ
้ ้น

ติดต่ อสอบถาม รับหนังสือชีช้ วน หรือ ร้ องเรียน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-1111
Website : www.assetfund.co.th
E-mail : customercare@assetfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อ ทรั พย์ สินอื่ นเพื่ อ บริ ษัทจัดการ
เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน ในหลักทรั พย์ หรื อ ทรั พย์ สินอื่ นเพื่ อ
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กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
ต่อ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่ http://www.assetfund.co.th
 การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจาก

การลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ
่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 แล้ วด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสีย่ งที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วง
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ รับเงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทากาไร
ในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้ รับผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- กองทุนมีป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนมีนโยบาย
ที่จะทาการป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิ นซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงิ นระยะยาว กองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เป็ นต้ น
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ข้ อมูลอื่นๆ
รายละเอียดหน่ วย CIS ต่ างประเทศ (ข้ อมูล ณ กรกฎาคม 2560)
ชื่อกองทุน
: AXA WF Framlington Robotech I USD
นโยบายของกองทุน

: กองทุนลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ตราสารทุนซึ่งออกโดยบริ ษัทต่างๆ ทุกขนาดทัว่ โลกซึ่งดาเนินกิจการภายใต้ ธีมที่กาลังเติบโตเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์หรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับหุน่ ยนต์
การตัดสินใจลงทุนจะขึ ้นอยู่กบั การวิเคราะห์ร่วมกันใน ด้ านเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ภาคอุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์เฉพาะกิจการ โดยบริ ษัทเป้าหมายจะได้ แก่ บริ ษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และยังรวมไปถึงการขนส่ง การดูแลสุขภาพ เซมิคอนดักเตอร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับ
หุ่นยนต์อื่นๆ ผู้จัดการการลงทุนจะเลือกสรรบริ ษัทเป้าหมายดังกล่าวที่มีทีมบริ หารที่แข็งแกร่ งและ
คาดหมายว่าจะส่งผลกระทบทางบวกอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของกิจการใน
ระยะกลางถึงระยะยาวจากการออกแบบ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีด้านหุน่ ยนต์ในการประกอบธุรกิจ
กองทุนไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ตามภูมิภาค แต่อาจนาทรัพย์สินสุทธิของตนไปลงทุนได้ ทงในตลาดที
ั้
่
พัฒนาแล้ วและตลาดเกิดใหม่ และอาจลงทุนในตราสารในตลาดเงิน

วันจัดตัง้ กองทุน

: วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ประเทศที่จดทะเบียน

: ประเทศลักเซมเบิร์ก

อายุกองทุน

: ไม่กาหนดอายุโครงการ

สกุลเงิน

: ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

ISIN

: LU1529781541

ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ

: ไม่เกิน 0.60% ต่อปี

ค่ าธรรมเนี ยมอื่นๆ

ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ดัชนีชีว้ ัด (Benchmark)

: MSCI AC World Total Return Net

บริษัทจัดการ

: AXA Funds Management SA (Luxembourg)

เว็บไซต์

: https://www.axa-im.com

ปั จจัยความเสี่ยง

: ความเสี่ยงของการลงทุนต่างประเทศ : การลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ ออกหรื อจดทะเบียนในประเทศที่
แตกต่างกันอาจมีการใช้ มาตรฐานและข้ อบังคับที่แตกต่างกันด้ วย (มาตรฐานทางด้ านการบัญชี การสอบ
บัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิน กระบวนการด้ านศุลกากรและการชาระราคา ภาษี ในเงิน
ปั นผล) การลงทุนอาจได้ รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมายหรื อข้ อจากัดที่ใช้ บงั คับกับการลงทุนดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับ
ที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน หรื อความผันผวนด้ านราคา
ความเสี่ยงที่โยงกับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ : โครงสร้ างพื ้นฐานทางกฎหมายในบางประเทศซึง่ มี
การเข้ าไปลงทุนอาจมิได้ มีการปกป้องนักลงทุน หรื อ มีข้อมูลให้ แก่นกั ลงทุน ในระดับความคาดหวัง
เดียวกันกับที่นกั ลงทุนจะได้ รับจากที่มีการบังคับใช้ ทวั่ ไปในตลาดหลักทรัพย์หลัก (ไม่ว่าจะเป็ นอิทธิพล
ของรัฐบาล เสถียรภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี การสอบบัญชี และการ
จัดทารายงานทางการเงินที่แตกต่างกัน ) หลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ยังอาจมีสภาพคล่องน้ อยและ
ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์เดียวกันที่เสนอขายในตลาดหลักและมีความเสี่ยงสูงกว่าด้ านการชาระราคา
ธุรกรรมในประเด็นระยะเวลาและราคา
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สัดส่ วนการลงทุน 10 อันดับแรกของกองทุน AXA WF Framlington Robotech I USD

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน AXA WF Framlington Robotech I USD

- แหล่งที่มาของข้ อมูล : Bloomberg ข้ อมูลย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ 19 ธันวาคม 2559 – 29 กันยายน 2560
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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