ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทได้รับคารับรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
จานวน 40 กองทุน โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ไขดังนี้
1. ปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป แก้ไขมูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
2. เพิ่มคาสงวนสิทธิ เพื่อรองรับบริการต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. แก้ไข อัตราส่วนการลงทุน (Single entity limit) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.2/2561 เรื่อง การลงทุนของ
กองทุน (ฉบับที่ 8) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และ/หรือปรับปรุงหมายเหตุใต้ตาราง
4. เพิ่มเติม รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
4.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)
4.2 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
5. เพิ่มเติม รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมเรื่อง “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด”
6. แก้ไข “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง “ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9)
7. เพิ่ มเติ ม “การด าเนิ นการกรณี บริษัทจั ดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุ นได้ ตามประกาศที่ กาหนด” เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.11/2561 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7)
สาหรับการแก้ไขดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (ยกเว้นข้อ 3) พร้อมกันนี้ บริษัทขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลา
ทาการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขและหัวข้อการแก้ไขของแต่ละกองทุน
ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้
ASP
2. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2
ASP2
3. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ASP-AIF1
4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
ASP-ASIAN
5. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค
ASP-BRIC
6. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
ASP-CHINA
7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์
ASP-DISRUPT
8. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
ASP-DPLUS
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ASP-ERF
10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้
ASP-EUPROP
11. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู
ASP-EUROPE VALUE
12. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนีต้ ่างประเทศ พลัส
ASP-FFPLUS
13. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
ASP-FLEXPLUS
14. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพือ่ การเลี้ยงชีพ
ASP-FRF
15. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น
ASP-GAF
16. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกาไรปันผล
ASP-GDF
17. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
ASPGIPLUS
18. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร
ASP-GLTF
19. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์
ASP-GOLD
20. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
ASP-HSI
21. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ASP-LTF
22. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-MRF
23. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ASP-NGF
24. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
ASP-NKY225
25. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์
ASP-OIL
26. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4
ASP-PRIME4
27. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์
ASP-ROBOT
28. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-ROBOTRMF
29. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
ASP-S&P500
30. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้
ASP-SME
31. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว
ASP-SMELTF
32. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
ASP-STARS9
33. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
ASP-STRATEGIC
34. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2
ASP-TFIXED2
35. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3
ASP-TFIXED3
36. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5
ASP-TFIXED5
37. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7
ASP-TFIXED7
38. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9
ASP-TFIXED9
39. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ASP-THEQ
40. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ASP-VIET
(สามารถคลิกชื่อกองทุนเพื่อดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม)
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หัวข้อที่แก้ไข
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