
 

ประกาศ 

ยกเลิก “ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark)” 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุ จ านวน 30 กองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือกองทุน ช่ือย่อ ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

1. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF1 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

2. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้2 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF2 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 
และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

3. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF3 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

4. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้4 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF4 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 
และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

5. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้5 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF5 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 



 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อ ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

6. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้6 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF6 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 
และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

7. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้7 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF7 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

8. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้9 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF9 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 
และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

9. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้10 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF10 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

10. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้11 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF11 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ThaiBMA Government Bond Index บวกด้วย 
ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบการลงทนุ 

11. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้12 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ASP-AIF12 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุนีจ้ะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่าง  ThaiBMA Government Bond Index (35%) 

และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

   



 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อ ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

12. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 2  ASP-TFIXED2 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

13. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 3  ASP-TFIXED3 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

14. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 4  ASP-TFIXED4 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

15. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 5  ASP-TFIXED5 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

16. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 7  ASP-TFIXED7 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

17. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 9  ASP-TFIXED9 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ThaiBMA Government Bond Index 
(50%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (50%) บวกด้วยส่วน
ชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 



 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อ ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

18. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 1   ASP-MMF1 คา่เฉล่ียระหว่าง THAIBMA Government Bond Index (50%) และอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี ส าหรับวงเงิน 1 ล้านบาท 
เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคากรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%) 

19. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 2   ASP-MMF2 คา่เฉล่ียระหว่าง THAIBMA Government Bond Index (50%) และอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี ส าหรับวงเงิน 1 ล้านบาท 
เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคากรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%) 

20. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y3 ASP-AITF2Y3 อตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลอายปุระมาณ 2 ปี ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(THAIBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ณ วนัท่ีลงทนุ 

21. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y4 ASP-AITF2Y4 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล
อายปุระมาณ 2 ปี ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) (35%) และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุ
ในพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ2 ปี ของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุ บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ณ วนัท่ีลงทนุปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ (65%) 

22. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y5 ASP-AITF2Y5 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

23. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y6 ASP-AITF2Y6 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

24. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y7 ASP-AITF2Y7 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

25. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y8 ASP-AITF2Y8 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

26. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 2Y9 ASP-AITF2Y9 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

 

 

  



 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อ ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) 

27. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 3Y1 ASP-AITF3Y1 คา่เฉล่ียระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (35%) และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ี
ลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ BBB+ ณ วนัท่ีลงทนุในแตล่ะรอบ ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

28. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 3Y2 ASP-AITF3Y2 อตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลอายปุระมาณ 3 ปี ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ณ วนัท่ีลงทนุ 

29. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 3Y3 ASP-AITF3Y3 ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ 
ณ วนัท่ีลงทนุ 

30. กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทร์ิมฟันด์ 5Y1 ASP-AITF5Y1 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของการลงทนุในกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล
อายปุระมาณ 5 ปี ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) (35%) และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุ
ในพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศท่ีลงทนุ ณ วนัท่ีลงทนุ บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุ (Spread) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ณ วนัท่ีลงทนุ (65%) 

ขอแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบวา่ บริษัทจะด าเนินการยกเลิก “ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark)” เน่ืองจากกองทนุดงักล่าวมีกลยุทธ์มุ่งเน้นลงทนุเพียงครัง้เดียว โดยถือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้จนครบอายขุองทรัพย์สิน
หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม (buy-and-hold fund) พร้อมทัง้ มีการแจ้งประมาณการผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับไว้แล้ว  

ดงันัน้ บริษัทจงึขอยกเลิก “ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark)” ดงักล่าวทัง้หมด เพราะไม่สามารถสะท้อนถงึกลยทุธ์การลงทนุดงักล่าวได้ ทัง้นี ้มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
 


