ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทได้ รับคารับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ บริษัทแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ จานวน 42 กองทุน โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ ไขดังนี ้
1. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่5) แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
1.1 แก้ ไขอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เดิม ไม่เกิน 25% ของ จานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ / ของหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนัน้ / ของหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออก
หน่วยนัน้ (แล้ วแต่กรณี) เป็ น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ / ของหน่วย infra ทังหมดของ
้
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ / ของหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออกหน่วยนัน้ (แล้ วแต่กรณี)
1.2 แก้ ไขกาหนดเวลาการจัดทารายงานกรณีการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนติดต่อกัน 5 วันทาการ ให้ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ เดิม ภายในวันทาการ
นับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว เป็ น ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน.46/2560 เรื่ องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่6) แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การดาเนินการกรณีกองทุน feeder fund มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ ส่วนเสียในกิจการ
ที่ลงทุน (concentration limit) สาหรับกองทุนที่จดั ตังก่
้ อนวันที่ 16 มกราคม 2559 เดิม ต้ องแก้ ไขภายใน 90 วัน เป็ น ห้ ามมิให้ ขยายวงเงินสาหรับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมจนกว่าจะแก้ ไขสัดส่วนให้ เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ นที่มิใช่
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล) แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
3.1 เรื่ องการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศซึง่ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการในต่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
3.2 การดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เดิมให้ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ น ดาเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบถึงเรื่องดังกล่าว
3.3 ปรับปรุงข้ อความเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ ในเรื่ องการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
4. ประกาศสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
4.1 ยกเลิกการเลิกกองทุนกรณีที่มีการขายคืนสุทธิเกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ วันใดวันหนึ่ง หรื อในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน เมื่อเกิดกรณีดงั กล่าวสาหรับกองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมอีทีเอฟ และกองทุน feeder fund ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก
(master fund) ต่างประเทศ ที่เป็ นกองทุนรวมดัชนีและกองทุนรวม อีทีเอฟ เนื่องจากไม่ได้ มีปัญหาความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
4.2 การดาเนินการกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีเหตุต้องเลิกกองทุน เพิ่มเติมแนวทางการในการพิจารณา
โอนย้ ายกองทุน RMF/ LTF ไปยังกองทุน RMF/ LTF อื่น โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายกองทุน RMF/ LTF ไปยังกองทุน RMF/ LTF ภายใต้ การจัดการ
ของบริษัทจัดการ หากไม่สามารถโอนย้ ายได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายกองทุน RMF/ LTF ไปยังกองทุน RMF/ LTF ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
อื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ากว่าหรือใกล้ เคียงกัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
4.3 เพิ่มเติมการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการลดและการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่อยู่ภายใต้ อตั ราที่ได้ ระบุในโครงการ กาหนดให้ บริ ษัทจัดการเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรับทราบด้ วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว เช่น ประกาศผ่านเว็ บไซต์
ของบริษัทจัดการ เป็ นต้ น
4.4 ปรับปรุงถ้ อยคาเกี่ยวกับการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ทราบล่วงหน้ า / เพิ่มเติมการจัดทาหนังสือแจ้ งการเลิกกองทุน
ในกรณีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ไม่ทราบล่วงหน้ าให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับทราบ / แก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการเลิกกองทุนกองทุน feeder fund (แล้ วแต่กรณี)
5. หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 7/2560 เรื่อง นาส่งสาเนาประกาศและซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการแก้ ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุง factsheet และหนังสือ
ชี ้ชวนให้ อา่ นง่าย และอยูใ่ นรูปแบบ machine readable กาหนดให้ บริษัทจัดการปรับปรุงค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุใน
โครงการจัดการกองทุนรวมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นปั จจุบนั ณ โอกาสแรกที่ทาได้ เพิ่มเติมข้ อความเพื่อให้
สอดคล้ องกับการปรับปรุงโครงการจัดการกองทุนรวม
6. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร.1/2559 เรื่อง มาตรฐานวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีชี ้วัดและแก้ ไขดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) ของกองทุน
7. ขยายระยะเวลาการรับซื ้อคืนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม 12.00 น. เป็ น 15.30 น.

รายชื่อกองทุนรวมถึงหัวข้ อที่แก้ ไขของแต่ ละกองทุน
หัวข้ อที่แก้ ไข
ชื่อกองทุน

ชื่อย่ อ

1
1.1 1.2

1. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
2. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 5 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส Strategic
4. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสไพร์ ม 4
5. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสไพร์ ม 5
6. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
7. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ตราสารหนี ้ เดลี่ พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
8. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ตราสารหนี ้ต่างประเทศ พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
10. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
11. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ ้ล พลัส
12. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์
13. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 2
14. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 3
15. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 4
16. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 5
17. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 7
18. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 9
19. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 10
20. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนี ้
21. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนี ้ 2
22. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1
23. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2
24. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสกาไรปั นผล
25. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
26. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
27. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร
28. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีเ้ พื่อการเลี ้ยงชีพ
29. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
30. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี ้เพื่อการเลี ้ยงชีพ
31. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชัน่ ส์
32. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
33. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน่
34. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
35. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสไชน่า
36. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
37. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู
38. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
39. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
40. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
41. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
42. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสออยล์

(สามารถคลิ กชื ่อกองทุนเพือ่ ดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม)

ASP-AIF1
ASP-AIF5
ASP-STRATEGIC
ASP-PRIME4
ASP-PRIME5
ASP-THEQ
ASP-DPLUS
ASP-FFPLUS
ASPGIPLUS
ASP-SME
ASP-FLEXPLUS
ASP-ROBOT
ASP-TFIXED2
ASP-TFIXED3
ASP-TFIXED4
ASP-TFIXED5
ASP-TFIXED7
ASP-TFIXED9
ASP-TFIXED10
ASP
ASP2
ASP-MMF1
ASP-MMF2
ASP-GDF
ASP-STARS9
ASP-LTF
ASP-GLTF
ASP-FRF
ASP-ERF
ASP-MRF
ASP-ASIAN
ASP-BRIC
ASP-GAF
ASP-NGF
ASP-CHINA
ASP-EUPROP
ASP-EUROPE VALUE
ASP-GOLD
ASP-HSI
ASP-NKY225
ASP-S&P500
ASP-OIL

2

3
4
5
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

 





































































































































7

  






 
 
 








6















 
 

 
 





































































































































 
 

 
 



สาหรับการแก้ ไขดังกล่าวมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ยกเว้ น ข้ อ 1 และข้ อ 2 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 และ
ที่ ทน.46/2560 ซึง่ ให้ มีผลบังคับใช้ ทนั ที ทังนี
้ ้ ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขโครงการได้ ที่ www.assetfund.co.th พร้ อมกันนี ้บริษัทขอขอบคุณที่ได้ รับความไว้ วางใจ
จากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ
08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

