
 

 

ประกาศ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จ านวน 14 กองทุน 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม จ านวน 14 กองทุน (รายละเอียด
ตามตารางรายชื่อกองทุน) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดงัล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัความเห็นชอบเป็นการทั่วไป โดยมีสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ข ดงันี ้

1. เพิ่มเติมหวัขอ้จ านวนเงินทุนโครงการเริ่มตน้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบท่ีทางส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป จากเดิม 5,000 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูล้งทุน 
ทัง้นี ้กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้เพื่อการออม แกไ้ขเฉพาะหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF) 

3. ปรบัขอ้ความหัวขอ้หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามภาคผนวก 2 กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ หวัขอ้การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย ตามภาคผนวก 7 การด าเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่ม
หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  

ทัง้นี ้ยกเวน้กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม 

4. ปรบัปรุงการเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูในโครงการเพื่อใหโ้ครงการมีขอ้มลูท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหาร
จดัการกองทนุรวมเท่านัน้ โดยไม่ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดท่ีซ า้ซอ้นกบัเอกสารอื่น รวมทัง้ไม่ตอ้งระบกุฎเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ไวใ้น
โครงการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ี สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม  

5. เพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทนุรวม กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง
ผิดนดัช าระหนี ้หรือประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตสุมผล (side pocket) และปรบัขอ้ความ
หวัขอ้วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามภาคผนวก 6 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัด
ช าระหนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 41/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3)  

6. ยกเลิกตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้  เน่ืองจากไดย้กเลิก 
การเปิดเผยหวัขอ้ดงักล่าวในโครงการ และปรบัขอ้ความใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก 8 การเลิกกองทุน เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศประกาศท่ี 
สน. 28/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 2)  

7. ปรบัปรุงขอ้ความหวัขอ้เงื่อนไขการเลิกกองทุน และหวัขอ้การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทน. 11/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
และกองทนุส่วนบคุคล  
ทัง้นี ้ยกเวน้กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม  

ทัง้นี ้การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 
ในวนัและเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 
 

ประกาศ ณ วันที ่5 พฤศจิกายน 2564 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด  



 

 

 

ตารางรายชื่อกองทุนทีแ่ก้ไข 
 

ล าดับที ่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
1 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ASP-FRF 
2 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ผสมตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ASP-MRF 

3 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ ASP-ERF 
4 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้ ASP-EVOCHINA 
5 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-EVOCHINARMF 

6 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้เพื่อการออม ASP-EVOCHINA-SSF 
7 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์ ASP-DISRUPT 
8 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทีฟ ออพพอรท์นิูตีส้ ์เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-DISRUPTRMF 

9 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์ ASP-ROBOT 
10 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-ROBOTRMF 
11 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด  ์ ASP-VIET 

12 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้งชีพ ASP-VIETRMF 
13 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้ ASP-SME 
14 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้เพื่อการออม ASP-SME-MSSF 

 


