
 

 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์    

บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุน ASP-EVOCHINA 

คว้าโอกาส ลุ้นจีนเตบิโต จากการวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคใหม่  IPO ตัง้แต่วันนี-้2 พ.ย. 61 

บลจ. แอสเซท พลัส  ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้(ASP-EVOCHINA) คว้าโอกาสรับ

ผลตอบแทนจากหุ้นจนี เชื่อการวิวัฒน์หนุนแนวโน้มเศรษฐกิจเตบิโตในอนาคต เสนอขายครัง้แรก (IPO) 

ตัง้แต่วันนี-้2 พ.ย. 2561 ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท 

นายรัชต์  โสดสถิตย์ กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (บลจ. แอสเซท พลสั) 

เปิดเผยวา่ ประเทศจีนก าลงัก้าวเข้าสูย่คุเศรษฐกิจใหม ่สะท้อนให้เห็นจากการววิฒัน์ทางภาคเศรษฐกิจตา่ง ๆ อาทิเช่น การ

เติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยา่งเขตความร่วมมืออตุสาหกรรมการบริการสมยัใหม่ หรือที่เรียกวา่ Greater Bay Area 

รวมถงึการสนบัสนนุจากนโยบายตา่ง ๆ ของภาครัฐ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้เศรษฐกิจประเทศจีนเตบิโตอยูใ่นเกณฑ์สงูในชว่ง

ที่ผา่นมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต บลจ. แอสเซท พลสั จดัตัง้กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูัน่ 

ไชนา่ อิควติี ้ (ASP-EVOCHINA) เพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผู้ที่สนใจกระจายการลงทนุไปยงัตลาดหุ้นประเทศจีน โดยกองทนุ

ดงักลา่วเป็นกองทนุตราสารทนุ ระดบัความเสีย่ง 6 มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

หรือมีธุรกิจหลกัในประเทศจีนท่ีเช่ือวา่มีศกัยภาพในการเติบโตสงู โดยสามารถผสมผสานทัง้การลงทนุในตลาดหุ้นจีน

โดยตรง ผา่นการคดัเลอืกหุ้นรายตวัของผู้จดัการกองทนุ บลจ.แอสเซท พลสั ลงทนุผา่นหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม

ตา่งประเทศและ ลงทนุในกองทนุ ETF ที่เน้นลงทนุในตลาดหุ้นจีน มีการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ตา่งประเทศตามความเหมาะสมซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ1  ทัง้นี ้กองทนุ ASP-EVOCHINA มีมลูคา่

โครงการ 3,000 ล้านบาท ก าหนดเสนอขายครัง้แรก (IPO) ตัง้แตว่นันี-้2 พฤศจิกายน 2561 ลงทนุขัน้ต ่า 5,000 บาท 

ภายหลงั IPO ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ2 ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ จนถงึ 15.30 น. 

นายรัชต์ กลา่วตอ่วา่ เรามองวา่จีนก าลงัวิวฒันาการเข้าสูย่คุเศรษฐกิจใหม ่จากการขบัเคลือ่นนโยบายของรัฐบาล ซึง่

ประกอบไปด้วย 2 เปา้หมายหลกั คือ การผลกัดนัให้ประเทศจีนก้าวขึน้เป็นผู้น านวตักรรม และการเปลีย่นผา่นภาคธุรกิจ

จากประเทศอตุสาหกรรมการผลติ สูภ่าคงานภาคบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่ม จากเปา้หมายดงักลา่ว รัฐบาลให้ความส าคญักบั

การลงทนุทางด้านเทคโนโลยี โดยมีการลงทนุสนบัสนนุด้านการวจิยัและพฒันาเป็นเงินกวา่ 255 พนัล้านดอลลร์สหรัฐ ซึง่

คิดเป็น 55.98% ของ GDP ประเทศไทย (Source: National Bureau of Statistics of China 2018,) จากการสนบัสนนุ

ดงักลา่ว จะเห็นได้วา่มีจ านวนนกัศกึษาทีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม นกัวิจยัของประเทศจีนมากเป็นอนัดบั 1 

ของโลก อีกทัง้ยงัมจี านวนการยืน่จดสทิธิบตัรและจ านวนการตีพมิพ์เอกสารทางด้านการวจิยัในปี 2018 มากที่สดุในโลก 

จากผลการสนบัสนนุดงักลา่ว จีนเร่ิมก้าวเข้ามาเป็นผู้มอีิทธิพลในด้านเทคโนโลยี โดยในช่วงที่ผา่นมามีบริษัทเทคโนโลยี

ของจีนหลายบริษัท ก้าวขึน้สูก่ารเป็นบริษัทชัน้น าของโลก นอกจากนัน้จีนยงัมีบริษัท Start-up เกิดขึน้อีกมากมาย โดยในปี 



 

 
 

2018 มีบริษัท Start-up สญัชาตจีิน ที่มีขนาดใหญ่กวา่ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือที่เรียกวา่”Unicorn” เกิดขึน้กวา่ 17 

บริษัท ซึง่มากเป็นอนัดบั 2 รองจาก สหรัฐอเมริกา (Source: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-

companies) นอกจากการให้ความส าคญัทางด้านนวตักรรมแล้ว รัฐบาลยงัมีนโยบายผลกัดนัแบรนด์ Made in China ให้

เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของจีน จากการเป็นประเทศอตุสาหกรรม

ผู้ผลติ หนัมาให้ความส าคญักบัการสร้าง Brand เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มของสนิค้า โดยมุง่เน้นการเปลีย่นผา่นจากประเทศที่

เป็นเมืองแหง่การเลยีนแบบเป็นเมืองแหง่การพฒันาที่มีสนิค้าและบริการของตนเอง รัฐบาลจีนมุง่เน้นท่ีจะพฒันานวตักรรม

ตาม Roadmap “Made In China 2025” ซึง่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการผลติของจีนใหมอ่ยา่ง

สิน้เชิง จากการผลติที่เน้นปริมาณสูก่ารผลติที่เน้นคณุภาพ กระตุ้นให้เกิดงานด้านการบริการท่ีเน้นการสร้างมลูคา่เพิ่ม เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึง่การด าเนินนโยบายดงักลา่ว สง่ผลให้ภาคแรงงานมีรายได้เพิ่มขึน้ ประชากรสว่น

ใหญ่มีรายได้และคณุภาพชีวติทีด่ีขึน้ รวมถงึมีก าลงัซือ้ที่มากขึน้ ซึง่เป็นแรงหนนุให้ภาคการอปุโภคบริโภคให้เติบโต 

สะท้อนให้เห็น ถึงการจ้างงานท่ีมากขึน้อยา่งเห็นได้ชดั โดยผลผลติจากการด าเนินนโยบายของรัฐบาล สะท้อนให้เห็นใน

พฒันาการของเขตพเิศษเศรษฐกิจใหม ่หรือที่เรียกวา่ “Greater Bay Area”  ซึง่เป็นการเช่ือมโยงเมอืงส าคญัในสามเหลีย่ม

ปากแมน่ า้เพิร์ล ควบรวมฮ่องกง มาเก๊า และมลฑลกวางตุ้ง ประกอบไปด้วย 11 เมืองส าคญั ที่จะเป็นยา่นศนูย์การค้าและ

สถานท่ีทอ่งเทีย่วที่ส าคญั โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีสว่นท าให้เศรษฐกิจจีนเติบโตขึน้อยา่งมาก โดยมีผลท าให้ขนาด 

GDP ของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ขยายตวั คดิเป็น 10.87% ของ GDP ประเทศจีน ซึง่สงูที่สดุในบรรดา 31 มณฑล

ของจีน (ข้อมลู ปี 2017) ทัง้นีจ้ากการพฒันาดงักลา่ว ประกอบกบัข้อมลูพืน้ฐานของตลาดหุ้นจีนอยูใ่นระดบัท่ีนา่สนใจเมื่อ

เทียบกบัอตัราการเติบโต (Source: Bloomberg as of 25 Sep 2018) สง่ผลให้เราเช่ือวา่ ประเทศจีนมีโอกาสที่จะเติบโต

อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต จากการวิวฒันาการเข้าสูย่คุใหม่ ถงึแม้วา่เศรษฐกิจจีนอยูใ่นภาวะชะลอตวั ประกอบกบัการถกูกีด

กนัทางการค้าของสหรัฐ รัฐบาลจีนก็มเีคร่ืองมือด้านนโยบายจ านวนมาก ที่จะน ามาใช้เพื่อสนบัสนนุให้บรรลเุปา้หมาย การ

เป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ  

ในปัจจบุนัตลาดยงัคงมคีวามผนัผวนจากการเก็งก าไรระยะสัน้ของผู้ลงทนุรายยอ่ยจงึเหมาะเป็นทางเลอืกส าหรับผู้ลงทนุท่ี

สามารถรับความผนัผวนของตลาดหุ้นในตา่งประเทศได้สงูและพร้อมส าหรับการลงทนุในระยะยาวเพื่อโอกาสรับ

ผลตอบแทนที่นา่สนใจจากศกัยภาพทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทนุ ASP-EVOCHINA ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพียง 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 

 

 



 

 
 

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน” 

1 กองทนุ ASP-EVOCHINA ส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศบริษัทจดัการมีนโยบายที่จะท าการปอ้งกนัความเสีย่งด้าน

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ

ผู้จดัการกองทนุ โดยผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น 

เพื่อคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลีย่น 2 วนัท าการซือ้ขายของกองทนุ หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั, บริษัทจดัการกองทนุตา่งประเทศที่ไปลงทนุ, และประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ (ถ้า

มี) 

  

  

  

 

 


