ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จานวน 14 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม จานวน 14 กองทุน (รายละเอียด
ตามตารางรายชื่อกองทุน) ขอเรียนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทั่วไป โดยมีสรุปสาระสาคัญของการแก้ไข ดังนี ้
1. เพิ่มเติมหัวข้อจานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ทางสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. ปรับลดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป จากเดิม 5,000 บาท เป็ น 1,000 บาท เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูล้ งทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม แก้ไขเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF)
3. ปรับข้อความหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ตามภาคผนวก 2 กรณีท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และ หัวข้อการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามภาคผนวก 7 การดาเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่ม
หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ ยกเว้นกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ เพื่อการออม
4. ปรับปรุงการเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการเพื่อให้โครงการมี ขอ้ มูลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนรวมเท่านัน้ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยรายละเอียดที่ซา้ ซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทัง้ ไม่ตอ้ งระบุกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ไว้ใน
โครงการ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5. เพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม กรณีท่ผี อู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง
ผิดนัดชาระหนี ้ หรือประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และปรับข้อความ
หัวข้อวิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตามภาคผนวก 6 กรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัด
ชาระหนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)
6. ยกเลิกตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ เนื่องจากได้ยกเลิก
การเปิ ดเผยหัวข้อดังกล่าวในโครงการ และปรับข้อความให้เป็ นไปตามภาคผนวก 8 การเลิกกองทุน เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่ สน. 28/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2)
7. ปรับปรุงข้อความหัวข้อเงื่อนไขการเลิกกองทุน และหัวข้อการชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ ทน. 11/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบั น
และกองทุนส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ ยกเว้นกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ เพื่อการออม
ทัง้ นี ้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อฝ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111
ในวันและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

ตารางรายชือ่ กองทุนทีแ่ ก้ไข
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้ เพื่อการออม
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนู ิตสี ้ ์
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนู ิตสี ้ ์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ เพื่อการออม

ชื่อย่อ
ASP-FRF
ASP-MRF
ASP-ERF
ASP-EVOCHINA
ASP-EVOCHINARMF
ASP-EVOCHINA-SSF
ASP-DISRUPT
ASP-DISRUPTRMF
ASP-ROBOT
ASP-ROBOTRMF
ASP-VIET
ASP-VIETRMF
ASP-SME
ASP-SME-MSSF

ประกาศแก้ไขโครงการ
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี
บริษัทหลัก ทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด (“บริษัท”) ขอเรีย นให้ผู ถ้ ือ หน่ว ยลงทุน ทราบว่า บริษัท ได้ดาํ เนิน การแก้ไ ข
เพิมเติม โครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี ต่อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทัวไป โดยมีสรุปสาระสําคัญของการแก้ไข ดังนี
1. เพิมเติมหัวข้อจํานวนเงินทุนโครงการเริมต้น เพือให้เป็ นไปตามระบบทีทางสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2. ปรับลดมูลค่าขันตําของการสังซือครังแรกและครังถัดไป จากเดิม 5,000 บาท เป็ น 1,000 บาท เพืออํานวยความสะดวกให้กับผูล้ งทุน
3. ปรับปรุ งการเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการเพือให้โครงการมีขอ้ มูลทีเป็ นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนรวมเท่านัน โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยรายละเอียดทีซําซ้อนกับเอกสารอืน รวมทังไม่ตอ้ งระบุกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ไว้ใน
โครงการ เพือให้เป็ นไปตามประกาศที สน. 29/2564 เรือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
4. เพิมเติมเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม กรณีทีผูอ้ อกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้อ ง
ผิดนัดชําระหนี หรือประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล (side pocket) และปรับข้อความ
หัวข้อวิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตามภาคผนวก 6 กรณีทีผูอ้ อกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัด
ชําระหนี เพือให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สน. 41/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ
ผูล้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที 3)
5. ยกเลิกตัวอย่างการแก้ไขเพิมเติมโครงการทีถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ประโยชน์เพิมขึน เนืองจากได้ยกเลิก
การเปิ ดเผยหัวข้อดังกล่าวในโครงการ และปรับข้อความให้เป็ นไปตามภาคผนวก 8 การเลิกกองทุน เพือให้เป็ นไปตามประกาศที สน. 28/2564
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทีมิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพือผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน (ฉบับที 2)
ทังนี การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว มีผลตังแต่วนั ที 22 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111
ในวันและเวลาทําการ 08.30 – 17.30 น.
ประกาศ ณ วันที 19 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

ประกาศ
ปรับลดมูลค่าขันตําของการสังซือครังแรกและครังถัดไป
ของกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี เพือการเลียงชีพ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส
ฟิ วเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี เพือการเลียงชีพ (ASP-POWERRMF) ขอแจ้งปรับลดมูลค่าขันตําของการสังซือ
ครังแรกและครังถัดไป เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูล้ งทุน

มูลค่าขันตําของการสังซือครังแรก
มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป

เดิม
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท

ใหม่
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าว มีผลตังแต่วนั ที 22 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลียนแปลง
หากท่ า นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือมีข้อสงสัย ประการใด กรุ ณ าติ ดต่อ ฝ่ าย Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทําการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที 18 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

