
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์    
 

บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทนุ ASP-INDIA  
มองหุ้นอินเดียมีโอกาสเตบิโตสูงจากภาคบริโภค  IPO ตัง้แต่วันนี ้- 2 พ.ย. 61 

 

บลจ. แอสเซท พลัส  ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามกิส์ อคิวติี ้(ASP-INDIA) คว้าโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากหุ้นอนิเดีย เชื่อการพลงัประชากรหนุนภาคบริโภคดนัเศรษฐกิจขยายตัวต่อเน่ือง เสนอขายครัง้
แรก (IPO) ตัง้แต่วันนี ้- 2 พ.ย. 2561 ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท 
 

นายรัชต์  โสดสถิตย์ กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (บลจ. แอสเซท 
พลสั) เปิดเผยวา่ ประเทศอินเดยีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตอยา่งรวดเร็ว เนื่องจากการมีประชากรจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดการขยายตวัของภาคบริโภค ซึง่จะสง่ผลให้ตลาดหุ้นอินเดียมีโอกาสเติบโตและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่
นา่สนใจในระยะยาว ให้แก่ผู้ลงทนุ บลจ. แอสเซท พลสั จะเสนอขายกองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามกิส์ อิควิตี ้
(ASP-INDIA) เพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผู้ที่สนใจกระจายการลงทนุไปยงัตลาดหุ้นประเทศอินเดีย โดยกองทนุดงักลา่วเป็น
กองทนุ Feeder Fund ตราสารทนุ ระดบัความเสีย่ง 6 มีนโยบายเน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ 
คือ กองทนุ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทนุหลกั) ซึง่โดยผู้จดัการกองทนุเป็นคนในประเทศอินเดีย มี
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการกองทนุมาถึง 18 ปี และมีการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุตา่งประเทศ1 ทัง้นี ้กองทนุ ASP-INDIA มี
มลูคา่โครงการ 3,000 ล้านบาท ก าหนดเสนอขายครัง้แรก (IPO) ตัง้แตว่นันี ้- 2 พ.ย. 2561 ลงทนุขัน้ต ่า 5,000 บาท 
ภายหลงั IPO ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ2 ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ จนถงึ 15.00 น. 
 

นายรัชต์ กลา่วตอ่วา่ เรามองวา่ เศรษฐกิจอินเดียมแีนวโน้มศกัยภาพท่ีจะเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยการขบัเคลือ่นโดย

พลงัประชากร รวมถงึภาคบริการและอตุสาหกรรม โดยเห็นได้จากการอนัดบั GDP โลก ซึง่แสดงให้เห็นวา่ เศรษฐกิจ

อินเดียแขง็แกร่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และมีแนวโน้มวา่ในปี 2030 GDP ของอินเดยีจะขึน้ไปอยูอ่นัดบั 3 ของโลก (Source: 

Bloomberg as of 31 August 2018, *Standard Chartered Research Estimate, **Reserve Bank of India) โดยมี

ปัจจยัที่สนบัสนนุการเติบโต 3 ปัจจยั ได้แก่  

1. การขยายตวัของทรัพยากรมนษุย์ทีม่ีศกัยภาพ ในปัจจบุนัประเทศอินเดียมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2 

ของโลก และคาดวา่จะเป็นอนัดบั 1 ในปี 2024 รวมถึงในปี 2020 ประชากรอินเดียจะมีอายเุฉลีย่ต า่ที่สดุในโลก 

ซึง่กวา่ 63% จากประชากรทัง้หมดเป็นประชากรวยัท างาน (Source: UN World Population Prospects 2017, 

CIA, Bloomberg as of 6 August 2018)  แสดงให้เห็นถงึศกัยภาพอนัแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน นอกจากนี ้

ประเทศอินเดยียงัมีการพฒันาการทางด้านการศกึษาที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สะท้อนจากจ านวนประชากรอินเดียที่

มีทกัษะในการอา่นและเขียนเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้มสีดัสว่นแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือเพิม่สงูขึน้ รวมถึง

ระดบัความยากจนที่ลดลงมากในช่วงที่ผา่นมา  



 

 
 

2. การท่ีประชากรมีรายได้ตอ่หวัสงูขึน้ น าขึน้ไปสูก่ารจบัจา่ยใช้สอยที่มากขึน้ โดยในทศวรรษที่ผา่นมาประชากร

อินเดียมีรายได้ที่สงูขึน้ เฉลีย่ปีละ 6.90% (Source: ieconomics) สง่ผลให้มีก าลงัซือ้ที่สงูขึน้ และมกีารจบัจ่ายใช้

สอยทีม่ากขึน้ตามไปด้วย หนนุให้ภาคบริโภคมีการขยายตวั โดยในปัจจบุนัการบริโภคสว่นใหญ่ในประเทศ

อินเดียมาจากสนิค้าที่เป็นปัจจยั 4 เช่น อาหาร ที่อยู ่อาศยั การเดนิทาง  

3. มีการสนบัสนนุจากภาครัฐบาลทีเ่ป็นรูปธรรม อาทิเช่น การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล สะท้อนให้

เห็นถึงการให้ความส าคญัตอ่การดแูลประชากรให้มีสขุภาพท่ีดี เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชากรอินเดีย  

รวมถงึการเปลีย่นแปลงระบบภาษี สง่ผลให้สนิค้าบางประเภทราคาต า่ลง ท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์  อีกทัง้

สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการและนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศหนัมาลงทนุในประเทศอินเดียตามนโยบาย Made 

in India โดยได้มีการปรับลดข้อก าหนดเก่ียวกบัการลงทนุตา่งๆลง เพื่อให้การลงทนุในอินเดียง่ายขึน้ เช่น การ

ลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมต้่องรอการอนมุตัิจากรัฐบาลอินเดยี  

จะเห็นได้วา่ปัจจยัข้างต้น สง่ผลดีตอ่ทิศทางในการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย อีกทัง้ยงัแสดงให้เหน็ถึงการโอกาส

เติบโตของกลุม่ธุรกิจ และการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตของประชากรที่เป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วยขบัเคลือ่นให้

ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประกอบกบัมมุมองการลงทนุในตลาดหุ้นอินเดีย ที่แสดงถึง อตัราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน

ในประเทศอินเดียซึง่อยูใ่นระดบัสงูประมาณ 20% ตอ่ปีในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา (Source : Bloomberg as of 31 August 

2018) และมีอตัราการเติบโตของก าไรสงูที่สดุในบรรดาประเทศก าลงัพฒันาในภมูิภาคเอเชีย (Source : Bloomberg as of 

31 August 2018) ด้วยเหตผุลดงักลา่วสง่ผลให้เรามองวา่อินเดยีเป็นประเทศที่มศีกัยภาพสงูในการเติบโตในอนาคต  

 อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัตลาดยงัคงมคีวามผนัผวนจากการเก็งก าไรระยะสัน้ของผู้ลงทนุรายยอ่ยจงึเหมาะเป็นทางเลอืก

ส าหรับผู้ลงทนุท่ีรับความผนัผวนของตลาดหุ้นในตา่งประเทศได้สงูและพร้อมส าหรับการลงทนุในระยะยาวเพื่อโอกาสรับ

ผลตอบแทนที่นา่สนใจจากศกัยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียในอนาคต 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทนุ ASP-INDIA ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพยีง 5,000 บาท สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 
ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
1 กองทนุ ASP-INDIA มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทนุ จะท าการปอ้งกนัความ

เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุตา่งประเทศ อยา่งไรก็ดี

ในกรณีที่สภาวการณ์ไมป่กติกองทนุอาจพิจารณาปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  2 วนัท า

การซือ้ขายของกองทนุ หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั, บริษัทจดัการกองทนุ

ตา่งประเทศที่ไปลงทนุ, และประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ (ถ้ามี) 

 


