
 

 

ประกาศ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จ านวน 39 กองทุน 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวม จ านวน 39 กองทนุ (รายละเอียด
ตามตารางรายชื่อกองทุน) ขอเรียนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดงักล่าว
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัความเห็นชอบเป็นการทั่วไป โดยมีสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ข ดงันี ้
1. เพิ่มเติมหวัขอ้จ านวนเงินทนุโครงการเริ่มตน้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบที่ทางส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
2. ปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป เหลือ 1,000 บาท เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูล้งทนุ  

เฉพาะกองทุน ASP-AAA, ASP-AIF1, ASP-ASIAN, ASP-BRIC, ASP-EUG, ASP-EUPROP, ASP-FFPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-GDF, 
ASPGIPLUS, ASP-GOLD, ASP-HSI, ASP-IHEALTH, ASP-INDIA, ASP-JHC, ASP-T12 , ASP-THEQ, ASP-TOPBRAND, ASP-X, 
ASP-S&P500, ASP-OIL และ ASP-PROPIN 

3. ปรบัปรุงหวัขอ้ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม และการไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

4. ปรบัปรุงการเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูในโครงการ เพื่อใหโ้ครงการมีขอ้มลูที่เป็นลกัษณะเฉพาะของกองทนุรวมและแนวทางการบรหิารจดัการ
กองทนุรวมเท่านัน้ โดยไม่ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดที่ซ  า้ซอ้นกบัเอกสารอื่น รวมทัง้ไม่ตอ้งระบุกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไวใ้นโครงการ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง เช่น หวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทนุ การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ การระบุภูมิล  าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทย 
และรายละเอียดการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เป็นตน้ ไปไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม ส าหรบัรายละเอียดการซือ้
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจะมรีะบไุวใ้นโครงการเพิ่มเติมดว้ย นอกเหนือจากการระบใุนหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

5. ปรบัปรุงขอ้ความตามภาคผนวกที่เก่ียวขอ้งแนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อยและกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  

6. ปรบัปรุงขอ้ความเก่ียวกบัการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสมาคม
บรษัิทจดัการลงทนุ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป  
 
หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศพัท ์0-2672-1111 

ในวนัและเวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที ่3 กุมภาพันธ ์2565 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด  



 

 

ตารางรายชือ่กองทุนทีแ่ก้ไข 

ล าดับที ่ ช่ือกองทนุ ช่ือย่อ 
1 กองทนุเปิด แอสเซท พลสั ตราสารหนี ้ ASP 
2 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ASP-AAA 
3 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-AIF1 
4 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชั่นส ์ ASP-ASIAN 
5 กองทนุเปิดแอสเซทพลสับรคิ ASP-BRIC 
6 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท ASP-EUG 
7 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพรอ็พเพอรต์ี ้ ASP-EUPROP 
8 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า ASP-CHINA 
9 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี่ พนัธบตัรไทย ASP-DGOV 

10 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้หุน้ระยะยาว ASP-SMELTF 
11 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั ASP-DPLUS 
12 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาวทวีก าไร ASP-GLTF 
13 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้ ASP-EUROPE QUALITY 
14 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทรกิเกอร ์6เดือน3 ASP-TRIGGER 6M3 
15 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนีต้่างประเทศ พลสั ASP-FFPLUS 
16 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซิเบิล้ พลสั ASP-FLEXPLUS 
17 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัก าไรปันผล ASP-GDF 
18 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั ASPGIPLUS 
19 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด ์ ASP-GOLD 
20 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ ASP-HSI 
21 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินโนเวทีฟ เฮลธแ์คร ์ ASP-IHEALTH 
22 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อินเดีย ไดนามิกส ์อิควิตี ้ ASP-INDIA 
23 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ASP-JHC 
24 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ASP-LEGACY-UI 
25 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาว ASP-LTF 
26 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท ASP-NGF 
27 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ไทย ท็อป 12 ASP-T12 
28 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ไทย ASP-THEQ 
29 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ทอ็ปแบรนด ์ ASP-TOPBRAND 
30 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เอ็กซต์รา้ โกรท ASP-X 
31 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500 ASP-S&P500 
32 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัออยล ์ ASP-OIL 
33 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน เฟลก็ซิเบิล้ ASP-PROPIN 
34 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ฟิวเจอรสิติก พาวเวอร ์ซพัพลาย แอนด ์โมบิลิตี ้ ASP-POWER 
35 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์ ASP-ROBOT 
36 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด แคป อิควิตี ้ ASP-SME 
37 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด ์ ASP-VIET 
38 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทฟี ออพพอรท์นูิตีส้ ์ ASP-DISRUPT 
39 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูั่น ไชน่า อิควิตี ้ ASP-EVOCHINA 

 


