
 
 

 
 
 

ประกาศ 

การเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee)  

กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน จ านวน 9 กองทุน 
 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (“บรษิัท”) ในฐานะบรษิัทจดัการจ านวน 9 กองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
1. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์(ASP-DISRUPT) 
2. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควติี ้(ASP-EVOCHINA) 
3. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้(ASP-SME) 
4. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์(ASP-IHEALTH) 
5. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์(ASP-VIET) 

6. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์(ASP-ROBOT) 
7. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควติี ้(ASP-INDIA) 
8. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 

(ASP-TOPBRAND)  
9. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (ASP-X) 

บริษัทขอเรียนแจ้งใหท้ราบว่า บริษัทจะด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า 
(Switching in fee) จากผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เทา่กนั ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีท  ารายการดงัตอ่ปนี ้
1. ซือ้ หรือ 
2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ มายงั  9 กองทนุ (กองทนุปลายทาง) ดงักล่าวขา้งตน้ ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ตารางค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้ 

กองทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) 

กรณีลงทุน 
น้อยกว่า  

10 ล้านบาท 

กรณีลงทุน 
ต้ังแต่  

10 – 29.99  
ล้านบาท 

กรณีลงทุน 
ต้ังแต่  

30 – 49.99  
ล้านบาท 

กรณีลงทุน 
ต้ังแต่  

50 ล้านบาท 

1. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์(ASP-DISRUPT) 

0.80% 0.60% 0.40% 
ยกเวน้  

ไม่เรียกเก็บ 

2. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลูชั่น ไชน่า อิควติี ้(ASP-EVOCHINA) 
3. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้(ASP-SME) 
4. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์(ASP-IHEALTH) 
5. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์(ASP-VIET) 
6. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์(ASP-ROBOT) 
7. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควติี ้(ASP-INDIA) 
8. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
(ASP-TOPBRAND)* 
9. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-X) * 

หมายเหต ุ: 
* กองทนุด าเนินการจดทะเบียนในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 และเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO) ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ซึ่งจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกรายเท่ากันท่ีอตัรา 0.80% ของมลูค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2563 จะเรียกเก็บตาม
อตัราท่ีระบใุนตารางดงักล่าวขา้งตน้ 
- เง่ือนไขการการนับยอดเงินลงทุน บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนท่ีซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนภายใตห้มายเลขบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุ น 
(Unitholder No.) เดียวกนั เทา่นัน้ 



 
 

ทัง้นี ้หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจะด าเนินการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราปกตขิองแตล่ะกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

กองทุน 
ปกต ิ

เรียกเก็บทีอั่ตรา 
1. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์(ASP-DISRUPT) 1.25% 

2. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลูชั่น ไชน่า อิควติี ้(ASP-EVOCHINA) 1.25% 
3. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้(ASP-SME) 1.25% 
4. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์(ASP-IHEALTH) 1.25% 

5. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์(ASP-VIET) 1.25% 
6. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์(ASP-ROBOT) 1.25% 
7. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควติี ้(ASP-INDIA) 1.25% 

8. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (ASP-TOPBRAND) 1.00% 

9. กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (ASP-X) 1.00% 
 
หากมีการเปล่ียนแปลงบริษัทจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้  Asset Plus Customer Care  โทรศพัท ์ 

0-2672-1111 ในวนัและเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่29 มิถุนายน 2563 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 


