
 

 
 
 
 

ประกาศการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการ 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซเิบิล้ พลัส (ASP-FLEXPLUS) 

 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (“บริษัท”) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล้ พลัส (ASP-FLEXPLUS) โดยบริษัทไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564  ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเก่ียวกับการขยายการลงทุนในประเภททรพัยส์ินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได ้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทน. 20/2562 จะมีผลเม่ือบริษัทไดแ้จง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
60 วนั โดยการรบัซือ้คืนช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทจะไม่คดิคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (exit without fee) ดงันัน้ การแกไ้ขดงักล่าว
ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 

บริษัทขอขอบคณุท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากท่านผูถื้อหน่วยลงทนุตลอดมา และหากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus 
Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 ในวนัและเวลาท าการ 08.30-17.30 น. 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่9 กุมภาพันธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซเิบิล้ พลัส (ASP-FLEXPLUS)   

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
3.13 ประเภทของ
หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืน หรือ
การหาดอกผลโดย
วธีิอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 

แก้ไข ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทนุใน
ประเทศ (ขอ้ 3.13.1) และ ในตา่งประเทศ (ขอ้ 3.13.2) 
.......................... 
ส่วนที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงินทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่
………………………. 
(ตดัประเภทตราสารทัง้หมด) 
2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 
ทรัพย์สินท่ี บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตาม
หลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้
2.1 ไม่มีขอ้ก าหนด…………………………………………………...เงินลงทนุในตราสาร 
2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้………………………………………………ผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มลู
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิ ชาการอันเป็นท่ี
ยอมรบัในระดบัสากล 
2.4 ในกรณีท่ีเป็น……………………………………………….………….โดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี ้…………………………………………………..……………ใน B/E หรือ P/N ดว้ย 

2.5 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
……………………. 

แก้ไข ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน
ในประเทศ (ขอ้ 3.13.1) และ ในตา่งประเทศ (ขอ้ 3.13.2) 
.......................... 
ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรพัยส์ินในส่วน
อ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึง่มีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้
 
 
 
 
1.1 ไม่มีขอ้ก าหนด………………………………………………...เงินลงทนุในตราสาร 
1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้……………………………………………ผูอ้อกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้
อย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิง
จากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท  าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
2. คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ่มเตมิจากท่ีก าหนดในขอ้ 1. 
2.1 ในกรณีท่ีเป็น…………………….……………………………………โดยบคุคลดงันี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน 
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
2.1.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
2.1.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
2.1.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี ้…………………………………………………..……………ใน B/E หรือ P/N ดว้ย 

2.2 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
…………………….  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.
20/2562 

- ส  าหรบัการลงทนุ
ตา่งประเทศ ขอ้ 2.1 
โดยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
จะมีแค ่2 ขอ้ดงันี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ 
บค. ตามกฎหมายวา่
ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2.1.2 สถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะ
ท านองเดียวกบัผูร้บั 
ฝากตาม 2.1.1  
- ปรบัปรุงขอ้ย่อยของ
ขอ้ 2.2 ใหม่ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกนั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
 ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์
ในการลงทนุดงันี ้
 
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั 
ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 - 2.3 
2. ในกรณีท่ี......................... 
2.1 มีการ........................................................................ลงทนุได้  
2.2 มีการลงทนุ.....................................................  ของกองทนุนัน้ 
2.3 มีการลงทนุใน……………………………… SIP ของกองทนุนัน้ 
2.4 มีการลงทนุใน ……………………………limit ของกองทนุนัน้ 
3. ในกรณีท่ี……………………………ตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
.............................. 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์
ในการลงทนุดงันี ้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1 มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 – 1.3 
1.2 ในกรณีท่ี....................................  
1.2.1 มีการ........................................................................ลงทนุได้  
1.2.2 มีการลงทนุ.....................................................  ของกองทนุนัน้ 
1.2.3 มีการลงทนุใน……………………………… SIP ของกองทนุนัน้ 
1.2.4 มีการลงทนุใน ……………………………limit ของกองทนุนัน้ 
1.3 ในกรณีท่ี……………………………ตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบั 
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 - 1.3  
2.2 จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.20/2562 
 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคับกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคุณสมบตัิและ
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร
ทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะดงันี ้
2.1 การออก……………………………………………………………………..ของ WFE  
2.2 CIS operator ……………………………………………………………ของ IOSCO 
2.3 ในกรณีท่ี MF …………………………………………………………ของประเทศนัน้  
3. ประเทศท่ี..................................................................................ส  านกังานก าหนด  
 
4. ในกรณี.............................................................................................ทองค าแทง่)  
4.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ี MF สามารถลงทนุไดใ้น
สดัส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 
4.2 มีการลงทนุ……………………………………………………………………เป็น SIP 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคุณสมบตัิและ
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1 มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 – 1.3 
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะดงันี ้
1.2.1 การออก…………………………………………………………………. ของ WFE  
1.2.2 CIS operator …………………………………………………………ของ IOSCO 
1.2.3 ในกรณีท่ี MF ………………………………………………………ของประเทศนัน้ 
1.3 ประเทศท่ี.............................................................. ...................ส  านกังานก าหนด 
1.4 ในกรณี............................................................................................ทองค าแทง่)  
1.4.1 มีการลงทนุ……………………………………..…………………………เป็น SIP 
1.4.2 มีการลงทนุ....................................................................................ของ MFนัน้ 
1.4.3 มีการลงทนุใน derivatives …………………………………………ของ MF นัน้ 



 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
4.3 มีการลงทนุ........................................................................................ของ MFนัน้ 
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ………………………………………………ของ MF นัน้ 
 
 
 
 
5 ในกรณีท่ี………………………………………………………………หนงัสือชีช้วนดว้ย 

ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ี MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุท่ีมุ่งเนน้ลงทนุในทรพัยส์ิน
ซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ี MF สามารถลงทุนได้ และเม่ือน าทรัพย์สินท่ีไม่
สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ 
NAV ของ MF ดงักล่าว  
1.5 ในกรณีท่ี……………………………………...……………………หนงัสือชีช้วนดว้ย 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 - 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

ไม่มี ส่วนที ่7 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย private equity 
การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้
กรณีลงทุนในหน่วย private equity ท่ีมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการ
ลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามขอ้ตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)  
ใหบ้ริษัทจดัการลงทนุในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขที่
ท  าใหผู้ล้งทนุเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีจะลงทนุ 

 



 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
3.14 อตัราส่วน 
การลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืน เพ่ือ
เป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุรวม : 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน 
อตัราส่วน  

(% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS  ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 
6 ทรพัยส์ินดงันี ้

............................ 
รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน 
อตัราส่วน  

(% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี2 ขอ้1 หรือขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี2 ขอ้1 
ไม่จ  ากดั
อตัราส่วน 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
............................ 
6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน
ระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึหน่วย private 
equity ท่ีอยู่ระหว่างด  าเนินการแกไ้ขเหตท่ีุอาจท าใหมี้การ
เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 หรือ
ขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน
ระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวท่ี
อยู่ระหวา่งด  าเนินการแกไ้ขเหตท่ีุอาจท าใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกิน
อตัราดงันี ้แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของ
ทรพัยส์ินท่ีลงทนุ
ใน benchmark  
+ 5% 

 

เพิ่มเตมิอตัราส่วน 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเพิ่มเตมิประเภท
ทรพัยส์ิน ตามประกาศ  
ทน.20/2562 
 
 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 
(concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 ………………. ………………. 

 
 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 
(concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 ………………. ………………. 
6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity 

ทัง้หมดของกองทนุ private equity  

 


