
 

 

ประกาศ 
การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจ านวน 44 กองทุน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัท”) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัท จ านวน 44 กองทนุ (รายละเอียดตามตารางรายช่ือกองทนุ) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหนงัสือเวียน 
ท่ี นจ.(ว) 11/2563 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 87/2558 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัประมวล) รวมถึงปรบัปรุง/เพิ่มเติม/แกไ้ขรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุป
สาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเตมิ ดงันี ้

ตารางสรุปสาระส าคัญการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการกองทุน  

กองทุนทีแ่ก้ไข สาระส าคัญทีแ่ก้ไข 
ล าดับที ่1 – 43  
เรื่องเก่ียวกบั ยกเลิกหลกัเกณฑต์า่ง  ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
 
 

1. ยกเลิก การจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนรวมตอ้งไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  
2. ยกเลิก การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ยกเลิกการจ ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
ยกเลิกการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. การแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุน
เกินขอ้จ ากดั เป็นตน้ 
3. ยกเลิก การจ ากดัสิทธิในการรบัเงินปันผล (เฉพาะกองทนุท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล) 
อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทุนยังคงถูกจ ากัดการใชส้ิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทนุในส่วนท่ีถือเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
เวน้แต่เป็นกรณี กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

ล าดับที ่1 – 44 
เรื่องเก่ียวกบั การด าเนินการเม่ือเลิกกองทนุ 

แจง้เหตแุหง่การเลิกกองทนุผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนล าดับที ่1 – 14 
เรื่องเก่ียวกบั ช่องทางการประกาศ ประกาศ
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและ
ราคาหน่วยลงทนุ 
กองทุนล าดับที่ 12 - 13 
เรื่องเก่ียวกบั ช่องทางการประกาศ
รายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 

ยกเลิกขอ้ก าหนดท่ีจะตอ้งประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

ล าดับที ่2, 8-13 และ 16-31 
เรื่องเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี 

เพิ่ม นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ เป็นผูส้อบบญัชี ของ บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั อีกจ านวน 1 ทา่น  

ล าดับที ่1, 3-5, 14-15 และ 32-35 
เรื่องเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี 

ปรบัปรุงรายละเอียดผูส้อบบญัชีของกองทนุใหถ้กูตอ้ง 
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์และ นางสาวสมจินตนา พลหริญัรตัน ์

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการไดร้บัความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ข/พิ่มเติม/ปรบัปรุงรายละเอียด

โครงการในวนัท่ี 25 มกราคม 2564 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป  

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิหรือมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดตอ่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 
ในวนัและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น. 
 

ประกาศ ณ วันที ่26 มกราคม 2564 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 

 



 

 

ตารางรายชื่อกองทุนทีแ่ก้ไข 

ล าดับที ่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
1 กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้ ASP 
2 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนี ้2 ASP2 
3 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ASP-ERF 
4 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ASP-FRF 
5 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ผสมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ASP-MRF 
6 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาวทวีก าไร ASP-GLTF 
7 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาว ASP-LTF 
8 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัก าไรปันผล ASP-GDF 
9 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด ์ ASP-GOLD 

10 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ ASP-HSI 
11 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัออยล ์ ASP-OIL 
12 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชั่นส ์ ASP-ASIAN 
13 กองทนุเปิดแอสเซทพลสับรคิ ASP-BRIC 
14 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพี์ 500 ASP-S&P500 
15 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท ASP-NGF 
16 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ASP-AAA 
17 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-AIF1 
18 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์ ASP-DISRUPT 
19 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์เพ่ือการเลีย้งชีพ ASP-DISRUPTRMF 
20 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนีต้า่งประเทศ พลสั ASP-FFPLUS 
21 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซเิบิล้ พลสั ASP-FLEXPLUS 
22 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์ ASP-IHEALTH 
23 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควติี ้ ASP-INDIA 
24 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-LEGACY-UI 
25 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์ ASP-ROBOT 
26 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์เพ่ือการเลีย้งชีพ ASP-ROBOTRMF 
27 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้ ASP-SME 
28 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์ ASP-VIET 
29 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท เพ่ือการเลีย้งชีพ ASP-VIETRMF 
30 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั ASPGIPLUS 
31 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไพรม์ 4  ASP-PRIME4 
32 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า ASP-CHINA 
33 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพรอ็พเพอรต์ี ้ ASP-EUPROP 
34 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้ ASP-EUROPE QUALITY 
35 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ไทย ASP-THEQ 
36 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดล่ี พลสั ASP-DPLUS 
37 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลูชั่น ไชน่า อิควติี ้ ASP-EVOCHINA 
38 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน เฟล็กซเิบิล้ ASP-PROPIN 
39 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้หุน้ระยะยาว ASP-SMELTF 
40 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้เพ่ือการออม ASP-SME-MSSF 
41 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรพัย ์5 ASP-TFIXED5 



 

 

ล าดับที ่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
42 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-X 
43 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-TOPBRAND 
44 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลูชั่น ไชน่า อิควติี ้เพ่ือการเลีย้งชีพ ASP-EVOCHINARMF 

 


