
 

 

ประกาศ 
 

การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จ านวน 3 กองทุน 
 
ตามที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุน้

ระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยาว (ASP-LTF) และกองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มิด 
แคป อิควิตี ้หุน้ระยะยาว (ASP-SMELTF) นัน้ 

 
บริษัทขอแจง้การแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ก่ียวที่เก่ียวขอ้งเพื่อรองรบัการสิน้สดุสิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทนุ 
LTF ในปี 2562 โดยการแกไ้ขโครงการมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

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

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด



ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ  

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุน้ระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุน้ระยะยาว (ASP-LTF)  

และกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด ์มิด แคป อิควติี ้หุน้ระยะยาว (ASP-SMELTF) 

ส่วนโครงการ 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
ค าศพัท ์ “กองทนุ LTF” 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
“กองทนุ LTF” 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ท่ีจัดตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.56/2562 
แกไ้ขทกุกองทนุ 

1.9. เง่ือนไข (อายุ
โครงการ) 

ผูถื้อหน่วยจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเง่ือนไขดังกล่าว 
จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งช าระคืนเงินภาษีท่ีไดร้บัลดหย่อนและ
เงินเพิ่มใหแ้ก่กรมสรรพากร 

- ไม่มี - เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว  
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF และ  
ASP-LTF 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
..........................................ตามขอ้ก าหนดในเรื่องการคืนเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
2. ผู้ลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการ
ลงทุนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และซื ้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศก าหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไปขอ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งค  านึงถึงสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือ
ไขที่กรมสรรพากรก าหนด  
3. เม่ือสิน้สุดระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการใหส้ิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวแลว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นกองทนุรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และ
เปล่ียนช่ือกองทุน รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการกองทุนรวมทั่วไป เช่น เง่ือนไข
และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัมติโดย
เสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
..........................................ตามขอ้ก าหนดในเรื่องการคืนเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 

3.1 วตัถปุระสงค์
ของโครงการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที่ตอ้งการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี
ตามเง่ือนไขกรมสรรพากรก าหนดและผลตอบแทนในระยะยาวในการลงทนุในตรา
สารทนุของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนที่จะไดร้บั
จากเงินปันผล หรอืก าไรสว่นเกินทนุจากการลงทนุในตราสารทนุดงักลา่ว 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทนุที่ตอ้งการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิท
ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากเงินปันผล 
หรอืก าไรสว่นเกินทนุจากการลงทนุในตราสารทนุดงักลา่ว 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 

3.11 รายละเอียด
เก่ียวกบันโยบาย
การลงทนุและ
ลกัษณะพิเศษ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุ...............................................................................ก.ล.ต.ทราบ 
..................................... 
ในการค านวณ........................................................................ของผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1. .................................. 
2. .................................. 
ทัง้นี ้ เม่ือสิน้สุดระยะเวลาท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัท
จดัการสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขโครงการเปล่ียนเป็นกองทนุรวมทั่วไปประเภทตราสารแหง่ทนุ 
และแกไ้ขช่ือกองทนุ โดยถือวา่ไดร้บัมตจิากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุ...............................................................................ก.ล.ต.ทราบ 
..................................... 
ในการค านวณ........................................................................ของผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1. .................................. 
2. .................................. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF และ  
ASP-LTF 

6. การเสนอขาย
ภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก 

6.2.1 การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ 
ผูส้นใจลงทนุ....................................................................ระหวา่งวนัและเวลาท าการ 
ทั้งนี ้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นครั้งแรก 
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือการลงทนุ ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตาม
เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

6.2.1 การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ 
ผูส้นใจลงทนุ....................................................................ระหวา่งวนัและเวลาท าการ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 

6.2.12 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการช าระ...................................................................................บรษิัทจดัการไม่ได ้ 
....................................  
บรษิัทจดัการ.................................................................................................รายวนั  
การลงทุนในกองทุนใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี ผู้จองซือ้มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการลงทนุและขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.2.12 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการช าระ...................................................................................บรษิัทจดัการไม่ได ้ 
...................................... 
บรษิัทจดัการ.................................................................................................รายวนั  

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF 

7. การรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

7.4 รายละเอียดวธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ............................................................................ในวนัท าการถดัไป 
.................................... 

7.4 รายละเอียดวธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ............................................................................ในวนัท าการถดัไป 
.................................. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
“ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 .............................................. 
................................................................................จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 
“และส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
จะตอ้งมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และ
ปฏิบตัติามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเทา่นัน้ท่ีจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 

“ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 .............................................. 
................................................................................จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 
“และส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง  
31 ธันวาคม 2562 จะตอ้งมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดเท่านั้นท่ีจะไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษี”  
ทัง้นี ้ส  าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity : LTF) ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้

ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF และ  
ASP-LTF 

7.4 รายละเอียดวธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ :  
ผูล้งทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุน
เก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุน
เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูถื้อ
หน่วยลงทนุมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเพิ่มเตมิตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรดว้ย 
วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
................................................ 

7.4 รายละเอียดวธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ :  
วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
................................................ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง 
ASP-SMELTF 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : 
บรษิัทจดัการ.....................................................................................วนัท าการถดัไป 
ส าหรบัหน่วยลงทนุ............................................................................ไดท้กุวนัท าการ 
“ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 .............................................. 
................................................................................จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 
“และส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
จะตอ้งมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และ
ปฏิบตัติามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนดเทา่นัน้ท่ีจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : 
บรษิัทจดัการ.....................................................................................วนัท าการถดัไป 
ส าหรบัหน่วยลงทนุ............................................................................ไดท้กุวนัท าการ 
“ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2558 .............................................. 
................................................................................จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี” 
“และส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง  
31 ธันวาคม 2562 จะตอ้งมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดเท่านั้นท่ีจะไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษี”  
ทัง้นี ้ส  าหรบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF และ  
ASP-LTF 

8. การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ 

8.2.1 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ
กบักองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

8.2.1 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. กรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เม่ือเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนยา้ย
การลงทนุ) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้าร
จดัการ (กองทนุตน้ทาง) มายงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการออกจากกองทุนตน้ทาง โดยบริษัท
จดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้มี) และหักส่วนต่างค่ารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคา
รบัซือ้คืนและเง่ือนไขตาม่ีระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 
4. กรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เม่ือเกิดเหตกุารณ ์“การเลิกกองทนุรวม” (โอนยา้ยการ
ลงทนุ) 
เม่ือเกิดเหตกุารณ.์..............................................เม่ือเลิกกองทนุรวม” (ส่วนขอ้ผกูพนั) 

เม่ือเกิดเหตกุารณ.์..............................................เม่ือเลิกกองทนุรวม” (ส่วนขอ้ผกูพนั) แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 

13. เง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัในการ
จดัสรรและการ
โอนหน่วยลงทนุ 

13.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวไม่สามารถน าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

13.1 บรษิัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการเสนอขายใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 

13.3 ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายภาษี
อากร และกฎหมาย ก.ล.ต. ดงันัน้ นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน า
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

13.3 บรษิัทจดัการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการเสนอขายใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-GLTF และกอง 
ASP-LTF เพิ่มขอ้ 13.3 

20. ขอ้ก าหนด
อ่ืนๆ 

1. สิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวจะเป็นไปตาม
กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถา้มี) หรือ
กฎหมายภาษีอากรอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
2. การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชนท์าง
ภาษี เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด  าเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนดไว้
ครบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ศกึษาคู่มือการลงทนุ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจ
ลงทนุ  
(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของตนเองใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(3) แสดงขอ้มูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขาย
คืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี

1. การบนัทกึบญัชี.....................................................................รายการที่รบัโอนนัน้ 
2. หนงัสือรบัรอง...................................................................................ตรวจสอบได ้
.......................................... 
8. ......................................... 
(หมายเหต:ุเรียงขอ้ใหม่) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขเฉพาะกอง  
ASP-SMELTF 
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ท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร 
3. การบนัทกึบญัชี.....................................................................รายการที่รบัโอนนัน้ 
4. หนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือใชส้ิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบท่ีสมาคมประกาศก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทนุเม่ือมีรายการซือ้หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุในแตล่ะปีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
5. หนงัสือรบัรอง..................................................................................ตรวจสอบได ้
.......................................... 
11. ............................................ 

ส่วนข้อผูกพัน 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
13. สิทธิหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบ
ของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
บรษิัทจดัการมีขอ้ผกูพนั..................................................... ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 
อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีนัน้ ผูถื้อหน่วย
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายภาษีอากร 
ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในกฏหมายภาษีอากร ผูถื้อหน่วยลงทนุมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่ก  าหนดไวใ้น
กฏหมายภาษีอากรดว้ย 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
บรษิัทจดัการมีขอ้ผกูพนั.....................................................ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชนท์างภาษี
ของกองทนุรวมหุน้
ระยะยาว 
แกไ้ขทกุกองทนุ 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายภาษี
อากร และกฎหมาย ก.ล.ต. ดงันัน้ นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน า
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดภ้ายใต ้เง่ือนไขขอ้ 13.4 "ขอ้จ ากดัการโอน
หน่วยลงทนุ" 
วธีิการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหรือส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผูร้บัโอนไม่ไดเ้ป็น
ผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกบับรษิัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุและย่ืนตอ่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 
ครัง้ ณ วนัท่ีย่ืนค  าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ค) หลงัจากท่ีไดร้บัคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษี
พรอ้มหลกัฐานการรบัค  าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เพิ่มเง่ือนไขการโอน
หน่วยลงทนุเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักองทนุ
รวมทั่วไปของบลจ. 
แกไ้ขทกุกองทนุ 
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุ ดงักล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึขอ้มลูการ
โอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 
วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
รบัค  าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนในกรณี
พิเศษเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ “การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย” 
ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลู
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่สามารถน าไป จ าหน่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นหลกัประกนัได ้ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุ 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย 
และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนข์อง
ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดนิทางประเทศสหรฐั
หรือผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการ
สั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
 
บริษัทจัดการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกิน
ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ  
เวน้แตเ่ป็นกรณียกเวน้ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
 
บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการเสนอขายใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนก่อนวันท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562 
และเพิ่มเง่ือนไขการ
โอนหน่วยลงทนุ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุรวมทั่วไปของ
บลจ. 
แกไ้ขทกุกองทนุ 
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ หมายเหตุ 

17. การจดัท า
ทะเบียนหน่วย
ลงทนุ การโอน
หน่วยลงทนุ และ
ขอ้จ ากดัในการโอน
หน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการ...........................................................................ตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
บรษิัทจดัการ......................................................................................... ในกรณีดงันี ้
(ก) ............................. 
(ข) ............................. 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพหรือ
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

บรษิัทจดัการ...........................................................................ตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
บรษิัทจดัการ......................................................................................... ในกรณีดงันี ้
(ก) ............................. 
(ข) ............................. 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีจัดตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562 
แกไ้ขทกุกองทนุ 

 

 


