
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์    
เวียดนามแนวโน้มเศรษฐกจิโต บลจ. แอสเซท พลัส 

ส่งกองทนุ ASP-VIETRMF เน้นสะสมระยะยาว ก่อนเกษียณ 

IPO ตัง้แต่วันนี ้- 17 ก.ย. นี ้

 

บลจ. แอสเซท พลัส  จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสะสมเงนิก่อนเกษียณ ส่งกองทุนเปิด  
แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้งชีพ (ASP-VIETRMF) ม่ันใจเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มโตดแีละมี
ศักยภาพ นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุน และการสะสมเงนิในระยะยาวก่อนเกษียณ เร่ิมเสนอขาย 
ครัง้แรก (IPO) ตัง้แต่วันนี ้- 17 ก.ย. 2561 ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท 

 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด  
(บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยวา่ ประเทศเวยีดนามเป็นประเทศที่นา่สนใจส าหรับนกัลงทนุทัง้ใน และตา่งประเทศ 
เนื่องจาก พืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม โดยปัจจบุนัมเีม็ดเงินตา่งชาติไหลเข้าสูเ่วียดนามเป็นอนัดบั
ต้น ๆ ในภมูิภาคอาเซยีน สง่ผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามเติบโตขึน้อยา่งมาก และมีบริษัทจดทะเบยีนใหม ่ๆ เกิดขึน้มากมาย
ในช่วงที่ผา่นมา ด้วยปัจจยัทัง้หมดนี ้เราเลง็เห็นถงึโอกาสการลงทนุ จึงจดัตัง้กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท 
เพื่อการเลีย้งชีพ (ASP-VIETRMF) เป็นกองทนุตราสารทนุระดบัความเสีย่ง 6 มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารทนุท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือมีธุรกิจหลกัในประเทศเวยีดนาม ที่เช่ือวา่มศีกัยภาพในการเติบโตในอนาคต โดย
ผสมผสานทัง้การลงทนุในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผา่นการคดัเลอืกหุ้นรายตวัโดยผู้จดัการกองทนุ บลจ. แอสเซท พลสั 
การลงทนุผา่นหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวม ETF ที่เน้นลงทนุในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึง่เหมาะกบั
ผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ และคาดหวงัได้รับผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีนโยบายปอ้งกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ1 ทัง้นี ้กองทนุ ASP-VIETRMF มีมลูคา่โครงการ 1,000 
ล้านบาท ก าหนดเสนอขายครัง้แรก (IPO)ตัง้แตว่นันี ้- 17 กนัยายน 2561 ลงทนุขัน้ต ่า 5,000 บาท ภายหลงั IPO กองทนุจะ
เปิดให้ซือ้ทกุวนัท าการ และขายคืนสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ทกุวนัพธุ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลือ่นเป็นวนัท าการถดัไปภายใน
สปัดาห์นัน้  

นายรัชต์ กลา่วตอ่วา่ เราจดัตัง้กองทนุนีข้ึน้มา เพื่อให้ผู้ลงทนุได้ออมเงินระยะยาว และยงัได้สทิธิประโยชน์ทางภาษี 
โดยเรามองวา่การลงทนุในประเทศเวยีดนามนัน้ เหมาะสมกบัการลงทนุเพื่อการออมในระยะยาว เนื่องจากเรามองวา่
ประเทศเวียดนามยงัมศีกัยภาพท่ีจะเติบโตได้อกีมากในอนาคตจากปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ได้แก่ 

1.  ศกัยภาพของประชากรในเวยีดนาม พร้อมทีจ่ะรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยประชากรในประเทศ
เวียดนามสว่นใหญ่ เป็นประชากรในวยัท างาน ประกอบกบัปัจจบุนัทีเ่วียดนามมีอตัราการวา่งงานต ่า ประชากร
สว่นใหญ่มีรายได้และคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ สง่ผลให้การบริโภคภายในประเทศปรับตวัไปในทางทีด่ี ซึง่เป็นอกีหนึง่
ปัจจยัหลกั ในการสง่เสริม การยกระดบัจากประเทศด้อยพฒันาสูป่ระเทศก าลงัพฒันา  

2. มีการลงทนุจากตา่งชาติไหลเข้ามาในประเทศอยา่งสม ่าเสมอ เนือ่งจากเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี 
(FTA) กบัประเทศตา่ง ๆ กระตุ้นให้นกัลงทนุตา่งชาติ ต้องการที่จะเข้ามาใช้เวียดนามเป็นตลาดและฐานสง่ออก
มากขึน้ ซึง่คาดวา่ในอนาคต เวียดนามจะสร้างสญัญานีก้บัทางฝ่ังยโุรปเช่นกนั 



 

 
 

3. การสนบัสนนุจากรัฐบาล ได้แก่ นโยบายการเงินที่ผอ่นคลายโดยการปรับลดอตัราดอกเบีย้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
การบริหารคา่เงินดอ่งเพื่อรักษาความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศในช่วงที่เกิดการอ่อนคา่ลงของสกลุเงิน
ในภมูิภาค เพื่อกระตุ้นการสง่ออก และการเพิ่มทนุส ารองระหวา่งประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และเพื่อไมใ่ห้ความผนัผวนจากภายนอกเข้ามาสร้างผลกระทบตอ่ธุรกิจเวียดนาม อีกทัง้เร่ืองข้อตกลงทางการค้า
ที่เอือ้ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น ข้อตกลงกับกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ APEC, TPP, RCEP,และ ASEAN  
รวมถึงนโยบายที่สง่เสริมการลงทนุจากต่างประเทศ เช่น การผ่อนปรน สทิธิในการเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียน
ของชาวต่างชาติ (Foreign Ownership) จากเดิมที่ไม่เกิน 49% เป็น 100% ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะช่วยขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจเวียดนามให้ขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ และ ผลกัดนัตลาดหุ้นเวียดนามให้เติบโตต่อไปด้วย นายรัชต์
กลา่ว 
 

แม้วา่ตอนนีต้ลาดเวียดนามจะผนัผวนอยา่งมาก จากปัจจยัรบกวนภายนอกประเทศระยะสัน้ถึงระยะกลาง อาทิเช่น 
สงครามทางการค้า จะเห็นวา่ตลาดเวียดนามปรับตวัขึน้ตอ่เนื่อง อยา่งก้าวกระโดดมาถึง 6 เทา่ จาก ปี 2556 (ทีม่า: Credit 
Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ 27 พ.ย. 2560)  ประกอบกบัผลการ
ด าเนินการเฉลีย่ดชันี 18% ตอ่ปี (ทีม่า: Bloomberg, ณ 21 ธ.ค. 2560) แสดงถึงพืน้ฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง  รวมถงึการ
ผลกัดนัของรัฐบาล เพื่อพฒันาตลาดหุ้น จาก Frontier Market สู ่Emerging Market ภายในปี 2020 ด้วยแล้ว ชว่ยให้
ตลาดมีแนวโน้มการขยายตวัในอนาคต เหมาะกบัการลงทนุในระยะยาว อยา่งไรก็ตามการลงทนุในตลาด Frontier Market 
เหมาะกบันกัลงทนุท่ีมคีวามเข้าใจในการลงทนุ และสามารถยอมรับความเสีย่งสงูได้ 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทนุ ASP-VIETRMF ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพยีง 5,000 บาท สอบถามข้อมลู

เพิ่มเติม และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 

ศกึษาข้อมลูเพิม่เติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. 

แอสเซท พลสั 

 

ผู้ลงทนุ “โปรดท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า  เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีในคูม่ือการ

ลงทนุ RMF ก่อนตดัสนิใจลงทนุ” *การได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ RMF-LTF เป็นไปตามเง่ือนไข

ที่กรมสรรพากรก าหนด ทัง้นี ้หากไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ ผู้ลงทนุจะไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี หรือต้องคืน

สทิธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมช าระเงินเพิม่หรือเบีย้ปรับตามที่ระบใุนประมวลรัษฎากร 1กองทนุ ASP-VIETRMF 

มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเฉพาะสว่นท่ีลงทนุในตา่งประเทศตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

เนื่องจากกองทนุมิได้ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน  ผู้ลงทนุจึงอาจขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก 

 

 

 


