ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จานวน 4 กองทุน
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส
ตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส
ตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9) ขอเรียนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 61/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 15) และเพิ่มเติม/ปรับปรุงรายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน โดยบริษัทได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นการทั่วไป เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยสรุปสาระสาคัญพอสังเขปดังต่อไปนี ้
1. ปรับลดอัตราส่วนการลงทุนเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสาร เดิม 20% เป็ น 10% (ทุกกองทุน)
2. ผูส้ อบบัญชี
- เพิ่มเติม นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล ผูส้ อบบัญชีของกองทุน ASP-TFIXED2 ASP-TFIXED3 และ ASP-TFIXED9
รายชื่อผูส้ อบบัญชีทงั้ หมด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ นายเทอดทอง เทพมังกร นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
- ปรับปรุง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน ASP-TFIXED5
เดิม นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล และ นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ใหม่ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
และ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือมีขอ้ สงสัยประการใด
กรุณาติดต่อฝ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

หัวข้อ
ส่วนโครงการ
3.14 อัตราส่วน
การลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

17.6 ผูส้ อบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)
เดิม
ใหม่
บริษัทจัดการ……………………………………………………ตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ............................
……………
…. …………………
……………
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝาก
ไม่เกิน 20%
หรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้ (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ น
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade การลงทุนในต่างประเทศ
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือ
หรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบnational scale)
…. …………………
……………
7
.....................................
.....................................

บริษัทจัดการ……………………………………………………ตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ............................
……………
…. …………………
……………
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝาก
ไม่เกิน 10%
หรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
…. …………………
……………
7

นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล

นาง สุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์

หมายเหตุ
เพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศ
ทน.61/2562

.....................................
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล

เพิ่มเติมชื่อผูส้ อบ
บัญชีของกองทุน
ASP-TFIXED2
ASP-TFIXED3
ASP-TFIXED9
ปรับปรุ งรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชี
กองทุน
ASP-TFIXED5

หัวข้อ
ส่วนข้อผูกพัน
3. ผูส้ อบบัญชี :

เดิม
.....................................

นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
7 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02 294-8504
โทรสาร. 02 294-2345
นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
7 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02 294-8504
โทรสาร. 02 294-2345
.............................................

ใหม่
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
.............................................
นาง สุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
316/32 ซอย สุขมุ วิท 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย จังหวัด กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219
นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
316/32 ซอย สุขมุ วิท 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย จังหวัด กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259 5300 โทรสาร 0-2663-2219
.............................................

เพิ่มเติมชื่อผูส้ อบ
บัญชีของกองทุน
ASP-TFIXED2
ASP-TFIXED3
ASP-TFIXED9

ปรับปรุ งรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชี
กองทุน
ASP-TFIXED5
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