
 
 
 

 
ประกาศ 

การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ จ านวน 4 กองทนุ 

 

ตามที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลสั 
ตราสารหนีท้วีทรพัย ์2 (ASP-TFIXED2) กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์3 (ASP-TFIXED3) กองทนุเปิดแอสเซทพลสั
ตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 (ASP-TFIXED5) และกองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์9 (ASP-TFIXED9) ขอเรียนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุ
ทราบวา่ บรษัิทไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทนุดงักลา่วขา้งตน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทน. 61/2562 เรื่อง การลงทนุของกองทนุ (ฉบบัท่ี 15) และเพิ่มเติม/ปรบัปรุงรายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทนุ โดยบรษัิทไดร้บัความ
เห็นชอบเป็นการทั่วไป เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2562 โดยสรุปสาระส าคญัพอสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

1. ปรบัลดอตัราสว่นการลงทนุเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสาร เดิม 20% เป็น 10% (ทกุกองทนุ) 

2. ผูส้อบบญัชี 
- เพิ่มเติม นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ ผูส้อบบญัชีของกองทนุ ASP-TFIXED2 ASP-TFIXED3 และ ASP-TFIXED9 
รายช่ือผูส้อบบญัชีทัง้หมด ไดแ้ก่ นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์นายเทอดทอง เทพมงักร นายอดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต ้นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

- ปรบัปรุง ผูส้อบบญัชีของกองทนุ ASP-TFIXED5  
เดิม นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล  และ นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
ใหม ่ นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์ และ  นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์

 
โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติมหรอืมีขอ้สงสยัประการใด 
กรุณาตดิตอ่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 ในวนัและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น. 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 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 
............................................. 

 


