ประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ
และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ (ASP-VIET) และ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ (ASP-VIETRMF) โดยบริษัทได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี ้
กองทุน ASP-HSI
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับข้อมูลของกองทุนหลัก โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
กองทุน ASP-VIET และ ASP-VIETRMF
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเภททรัพย์สิน ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทน. 20/2562 จะมีผลเมื่อบริษัทได้แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน โดยการรับซือ้ คืนช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ทัง้ นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตราปกติ (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ตามตารางแนบ
บริษัทขอขอบคุณที่ได้รบั ความไว้วางใจจากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อ Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ (ASP-VIET) กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ (ASP-VIETRMF)
และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)
หัวข้อ
3.11. รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบาย
การลงทุนและ
ลักษณะพิเศษ

เดิม
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
.........................
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
……………………..
ลักษณะสาคัญของกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก)
……………………..
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปี ละ 2 ครัง้
……………………..

ใหม่
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
.........................
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
……………………..
ลักษณะสาคัญของกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก)
……………………..
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้
……………………..
ทัง้ นี ้ หากกองทุน Hang Seng Index ETF (กองทุนหลัก) มี การแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุ งข้อมูลกองทุนหลัก โดยถือว่า
ได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
3.13 ประเภทของ แก้ไข ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนใน แก้ไข ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน
หลักทรัพย์หรือ
ประเทศ (ข้อ 3.13.1) และ ในต่างประเทศ (ข้อ 3.13.2)
ในประเทศ (ข้อ 3.13.1) และ ในต่างประเทศ (ข้อ 3.13.2)
ทรัพย์สินอื่น หรือ ..........................
..........................
การหาดอกผลโดย ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินทั่วไป
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
วิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วน
……………………….
อื่นของข้อ 3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน ดังนี ้
(ตัดประเภทตราสารทัง้ หมด)
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพ ย์สิ น ที่ บลจ. จะสามารถลงทุน ได้ต าม 1. ต้อ งมี คุณ สมบัติ ข องตราสารตาม
หลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กาหนด…………………………………………………...เงินลงทุนในตราสาร 1.1 ไม่มีขอ้ กาหนด………………………………………………...เงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ ………………………………………………ผูอ้ อกตราสารได้) 1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ ……………………………………………ผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณา 1.3 มี ข ้อ มูล เกี่ ย วกับ ตราสารที่ ถูก ต้อ งครบถ้ว นและมี ก ารปรับ ปรุ ง เป็ น ประจ าอย่าง
ตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูล สม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ
แก้ไขเฉพาะ
กอง ASP-HSI
ตามประกาศ
สน. 27/2554
เพื่อความยืดหยุ่นใน
การบริหารจัดการ
เมื่อข้อมูลกองทุนหลัก
มีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.
20/2562
แก้ไขเฉพาะ
กอง ASP-VIET และ
กอง ASP-VIETRMF

หัวข้อ

เดิม
ดัง กล่ า วต้อ งอ้า งอิ ง จากแหล่ ง ข้อ มูล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ซ่ึง จัด ท าตามหลัก วิช าการอัน เป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีท่เี ป็ น……………………………………………….………….โดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ใหม่
อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซง่ึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ น…………………….……………………………………โดยบุคคลดังนี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ้ …………………………………………………..……………ใน B/E หรือ P/N ด้วย 2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี ้ …………………………………………………..……………ใน B/E หรือ P/N ด้วย
3.13 ประเภทของ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
หลักทรัพย์หรือ
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์
ทรัพย์สินอื่น หรือ ในการลงทุนดังนี ้
ในการลงทุนดังนี ้
การหาดอกผลโดย
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
วิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 – 1.3
2. ในกรณีท่.ี ........................
1.2 ในกรณีท่.ี ...................................
2.1 มีการ........................................................................ลงทุนได้
1.2.1 มีการ........................................................................ลงทุนได้
2.2 มีการลงทุน..................................................... ของกองทุนนัน้
1.2.2 มีการลงทุน..................................................... ของกองทุนนัน้
2.3 มีการลงทุนใน……………………………… SIP ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีการลงทุนใน……………………………… SIP ของกองทุนนัน้
2.4 มีการลงทุนใน ……………………………limit ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน ……………………………limit ของกองทุนนัน้
3. ในกรณีท่ี……………………………ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.3 ในกรณีท่ี……………………………ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
..............................
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 - 1.3
2.2 จดทะเบียนซือ้ ขายใน SET
..............................

หมายเหตุ

เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.20/2562
แก้ไขเฉพาะ
กอง ASP-VIET และ
กอง ASP-VIETRMF

หัวข้อ

เดิม
ใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและ กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร 1.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 – 1.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การออก……………………………………………………………………..ของ WFE 1.2.1 การออก…………………………………………………………………. ของ WFE
2.2 CIS operator ……………………………………………………………ของ IOSCO 1.2.2 CIS operator …………………………………………………………ของ IOSCO
2.3 ในกรณีท่ี MF …………………………………………………………ของประเทศนัน้ 1.2.3 ในกรณีท่ี MF ………………………………………………………ของประเทศนัน้
3. ประเทศที่..................................................................................สานักงานกาหนด 1.3 ประเทศที่.................................................................................สานักงานกาหนด
4. ในกรณี.............................................................................................ทองคาแท่ง) 1.4 ในกรณี............................................................................................ทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ใน
สัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุน……………………………………………………………………เป็ น SIP 1.4.1 มีการลงทุน……………………………………..…………………………เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุน........................................................................................ของ MFนัน้ 1.4.2 มีการลงทุน....................................................................................ของ MFนัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ………………………………………………ของ MF นัน้ 1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives …………………………………………ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่ม่งุ เน้นลงทุนในทรัพย์สิน
ซึ่ง เป็ น ประเภทและชนิ ดเดีย วกับ ที่ MF สามารถลงทุน ได้ และเมื่ อ น าทรัพย์สิ นที่ไม่
สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
NAV ของ MF ดังกล่าว
5 ในกรณีท่ี………………………………………………………………หนังสือชีช้ วนด้วย 1.5 ในกรณีท่ี……………………………………...……………………หนังสือชีช้ วนด้วย

ไม่มี

2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 - 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
กรณี ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)
ให้บริษัทจัดการลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่
ทาให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าที่จะลงทุน
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หัวข้อ
3.14 อัตราส่วน
การลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :

เดิม
ใหม่
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
(single entity limit)
อัตราส่วน
อัตราส่วน
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
(% ของ NAV)
(% ของ NAV)
3 หน่วย CIS
ไม่จากัดอัตราส่วน
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่2 ข้อ1 หรือข้อ
ไม่จากัด
3.13.2 ส่วนที่2 ข้อ1
อัตราส่วน
6 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
............................
จะสูงกว่า
6 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน
(1) 10% หรือ
............................
อัตราดังนี ้ แล้วแต่
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน อัตราใดจะสูงกว่า
benchmark + 5%
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย (1) 10% หรือ
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
(2) นา้ หนักของ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private ทรัพย์สินที่ลงทุน
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการ ใน benchmark
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือใน + 5%
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5 ……………….
……………….

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5 ……………….
……………….
6 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity
ทัง้ หมดของกองทุน private equity
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