
 
 
 

 
ประกาศ 

การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการ 

กองทนุเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี ้เดลี่ พลัส หา้มขายผู้ลงทนุรายย่อย  (ASP-DPLUS) 

 
ตามที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลสั  

ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ASP-DPLUS) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุดงักลา่วขา้งตน้ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 
28/2563 เรื่อง การก าหนดอตัราสว่นการกูย้ืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งของ
กองทนุรวมเป็นการชั่วคราว  

 

ทัง้นี ้บริษัทได้รบัความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2563 และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care 
โทรศพัท ์0-2672-1111 ในวนัและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น. 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มนีาคม 2563 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 

 
 

 
 



ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์2 (ASP-TFIXED2) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์3 (ASP-TFIXED3) 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วทีรัพย ์5 (ASP-TFIXED5) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย ์9 (ASP-TFIXED9) 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 
3.14 อตัราส่วน
การลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืน เพ่ือ
เป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

บรษิัทจดัการ……………………………………………………ตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ............................ …………… 
…. ………………… …………… 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผูร้บัฝาก

หรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็น
การลงทนุในต่างประเทศ
หรือผูมี้ภาระผกูพนัมี

ภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating 
แบบnational scale) 

…. ………………… …………… 
7   

..................................... 

บรษิัทจดัการ……………………………………………………ตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ............................ …………… 
…. ………………… …………… 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผูร้บัฝาก

หรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 10% 
 

…. ………………… …………… 
7   

 
..................................... 

เพ่ือใหเ้ป็นไป 
ตามประกาศ  
ทน.61/2562 

 

17.6 ผูส้อบบญัชี ..................................... นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ เพิ่มเตมิช่ือผูส้อบ
บญัชีของกองทนุ 
ASP-TFIXED2 
ASP-TFIXED3 
ASP-TFIXED9 

นาย อนสุรณ ์เกียรตกิงัวาฬไกล 
นาง ขวญัใจ เกียรตกิงัวาฬไกล 

นาง สวุมิล กฤตยาเกียรณ ์
นางสาว สมจินตนา พลหริญัรตัน ์

ปรบัปรุงรายช่ือ
ผูส้อบบญัชี
กองทนุ  

ASP-TFIXED5 
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หัวข้อ เดมิ ใหม่  
ส่วนข้อผูกพัน 
3. ผูส้อบบญัชี :   ..................................... นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บรษิัท พีวี ออดทิ จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 
............................................. 

เพิ่มเตมิช่ือผูส้อบ
บญัชีของกองทนุ 
ASP-TFIXED2 
ASP-TFIXED3 
ASP-TFIXED9 

นาย อนสุรณ ์เกียรตกิงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  
7 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02 294-8504  
โทรสาร. 02 294-2345 

นาง สวุมิล กฤตยาเกียรณ ์
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
316/32 ซอย สขุมุวิท 22 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย จงัหวดั กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219 

ปรบัปรุงรายช่ือ
ผูส้อบบญัชี
กองทนุ  

ASP-TFIXED5 
 

นาง ขวญัใจ เกียรตกิงัวาฬไกล   
ท่ีอยู่ : บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  
7 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02 294-8504  
โทรสาร. 02 294-2345 

............................................. 

นางสาว สมจินตนา พลหริญัรตัน ์
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
316/32 ซอย สขุมุวิท 22 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย จงัหวดั กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219 
............................................. 

 


