ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จานวน 3 กองทุน
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้
ระยะยาวทวีกาไร (ASP-GLTF) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว (ASP-LTF) และกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี ้ หุน้ ระยะยาว (ASP-SMELTF) นัน้
บริษัทขอแจ้งการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการสิน้ สุดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุน
LTF ในปี 2562 โดยการแก้ไขโครงการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
หากท่ า นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ต้อ งการสอบถามข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม หรือ มี ข ้อ สงสัย ประการใด กรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ าย Asset Plus
Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาวทวีกาไร (ASP-GLTF) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว (ASP-LTF)
และกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุน้ ระยะยาว (ASP-SMELTF)
ส่วนโครงการ
หัวข้อ
คาศัพท์
1.9. เงื่อนไข (อายุ
โครงการ)

เดิม
“กองทุน LTF”
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)
ผูถ้ ือหน่วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กาหนด โดยหากผู้ถือ หน่วยลงทุนมี รายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อ นไขดังกล่าว
จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชาระคืนเงินภาษีท่ไี ด้รบั ลดหย่อนและ
เงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
..........................................ตามข้อกาหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
2. ผู้ลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนต้อ งศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อ นไขที่กาหนดไว้ในคู่มือ การ
ลงทุ น เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้น ระยะยาว และซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใน
ระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศกาหนด จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิประโยชน์ท างภาษี โดยนาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไปขอ
ยกเว้นภาษี เงินได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อ
ไขที่กรมสรรพากรกาหนด
3. เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และ
เปลี่ยนชื่อกองทุน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมทั่วไป เช่น เงื่อนไข
และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เป็ นต้น โดยถือว่ าได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

ใหม่

หมายเหตุ
“กองทุน LTF”
เพื่อให้เป็ นไปตาม
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม ประกาศ ทน.56/2562
พ.ศ. 2563
แก้ไขทุกกองทุน
- ไม่มี เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF และ
ASP-LTF
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้สอดคล้อง
..........................................ตามข้อกาหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF

หัวข้อ
3.1 วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เดิม

ใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ตามเงื่อนไขกรมสรรพากรกาหนดและผลตอบแทนในระยะยาวในการลงทุนในตรา ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รบั จากเงินปั นผล
สารทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รบั หรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
จากเงินปั นผล หรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว

3.11 รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบาย
การลงทุนและ
ลักษณะพิเศษ

กองทุนจะเน้นลงทุน...............................................................................ก.ล.ต.ทราบ
.....................................
ในการคานวณ........................................................................ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ..................................
2. ..................................
ทัง้ นี ้ เมื่ อ สิน้ สุด ระยะเวลาที่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน จะได้ร ับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี บริษั ท
จัดการสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขโครงการเปลี่ยนเป็ นกองทุนรวมทั่วไปประเภทตราสารแห่งทุน
และแก้ไขชื่อกองทุน โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
6. การเสนอขาย 6.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
ภายหลังการ
ผูส้ นใจลงทุน....................................................................ระหว่างวันและเวลาทาการ
เสนอขายครัง้ แรก ทั้งนี ้ ในการเปิ ด บัญ ชี ก องทุน หรือ การลงทุน ในกองทุน รวมหุ้น ระยะยาวเป็ น ครั้ งแรก
บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุน ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตาม
เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนจะเน้นลงทุน...............................................................................ก.ล.ต.ทราบ
.....................................
ในการคานวณ........................................................................ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ..................................
2. ..................................

6.2.12 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระ...................................................................................บริษัทจัดการไม่ได้
....................................
บริษัทจัดการ.................................................................................................รายวัน
การลงทุนในกองทุนให้ได้รบั สิทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษี ผู้จองซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนและข้อกาหนดในกฎหมายภาษีอากร

6.2.12 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระ...................................................................................บริษัทจัดการไม่ได้
......................................
บริษัทจัดการ.................................................................................................รายวัน

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน............................................................................ในวันทาการถัดไป
....................................

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน............................................................................ในวันทาการถัดไป
..................................

7. การรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

6.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
ผูส้ นใจลงทุน....................................................................ระหว่างวันและเวลาทาการ

หมายเหตุ
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF และ
ASP-LTF
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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หัวข้อ

8. การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน

เดิม
“ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 ..............................................
................................................................................จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
“และสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
จะต้องมีระยะเวลาการถือ ครองอย่างต่อเนื่ องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน และ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้ ที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”

ใหม่
“ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 ..............................................
................................................................................จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
“และสาหรับผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2562 จะต้อ งมีระยะเวลาการถื อครองอย่างต่อ เนื่ อ งกันเป็ นเวลาไม่น้อ ย
กว่า 7 ปี ปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านั้นที่จะได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ”
ทัง้ นี ้ สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity : LTF) ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษี ได้
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุน วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เกี่ ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุน ................................................
เพื่อ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี นนั้ ผูถ้ ือ หน่วยลงทุนมีภ าระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อ นไขและวิธีก ารที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อ ากร ในกรณี ท่ีการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
................................................
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
บริษัทจัดการ.....................................................................................วันทาการถัดไป บริษัทจัดการ.....................................................................................วันทาการถัดไป
สาหรับหน่วยลงทุน............................................................................ได้ทกุ วันทาการ สาหรับหน่วยลงทุน............................................................................ได้ทกุ วันทาการ
“ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 .............................................. “ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 ..............................................
................................................................................จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ” ................................................................................จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
“และสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป “และสาหรับผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
จะต้องมีระยะเวลาการถือ ครองอย่างต่อเนื่ องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน และ 31 ธันวาคม 2562 จะต้อ งมีระยะเวลาการถื อครองอย่างต่อ เนื่ อ งกันเป็ นเวลาไม่น้อ ย
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้ ที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ”
กว่า 7 ปี ปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่กรมสรรพากรกาหนดเท่านั้นที่จะได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ”
ทัง้ นี ้ สาหรับ การลงทุนในกองทุน รวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. ......................................
1. ......................................
2. ......................................
2. ......................................
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 3. กรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้าย
กับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
การลงทุน)

หมายเหตุ
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF และ
ASP-LTF

เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF และ
ASP-LTF

เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
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13. เงื่อนไขและ
ข้อจากัดในการ
จัดสรรและการ
โอนหน่วยลงทุน

เดิม
ใหม่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การ เมื่อเกิดเหตุการณ์...............................................เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
จัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการออกจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่ งได้หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง (ถ้ามี ) และหักส่วนต่างค่ารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคา
รับซือ้ คืนและเงื่อนไขตามี่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีช้ วน
4. กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการ
ลงทุน)
เมื่อเกิดเหตุการณ์...............................................เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
13.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไม่สามารถนาไป จาหน่าย โอน จานา หรือ 13.1 บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้
นาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ถื อ หน่ วยลงทุน ก่ อ นวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
13.3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจานาหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายภาษี 13.3 บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้
อากร และกฎหมาย ก.ล.ต. ดังนัน้ นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหรือจานา ถื อ หน่ วยลงทุน ก่ อ นวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศส านัก งาน
หน่วยลงทุนของกองทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

20. ข้อกาหนด
อื่นๆ

1. สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจะเป็ นไปตาม 1. การบันทึกบัญชี.....................................................................รายการที่รบั โอนนัน้
กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม (ถ้ามี ) หรือ 2. หนังสือรับรอง...................................................................................ตรวจสอบได้
กฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จะมีขนึ ้ ในอนาคต
..........................................
8. .........................................
2. การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวผูถ้ ือ หน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง (หมายเหตุ:เรียงข้อใหม่)
ภาษี เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ได้ด าเนิ น การตามเงื่อ นไขที่ ก ฎหมายภาษี อ ากรก าหนดไว้
ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) ศึกษาคู่มือการลงทุน และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษี ในกรณี ท่ีมีการขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี

หมายเหตุ
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF

เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF
เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-GLTF และกอง
ASP-LTF เพิ่มข้อ 13.3
เพื่อให้สอดคล้อง
ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขเฉพาะกอง
ASP-SMELTF
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เดิม

ใหม่

หมายเหตุ

ที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
3. การบันทึกบัญชี.....................................................................รายการที่รบั โอนนัน้
4. หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวโดยมี
รายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที่ ส มาคมประกาศก าหนดโดยได้ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซือ้ หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
5. หนังสือรับรอง..................................................................................ตรวจสอบได้
..........................................
11. ............................................

ส่วนข้อผูกพัน
หัวข้อ
13. สิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน

เดิม
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพัน..................................................... คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีนนั้ ผูถ้ ือหน่วย
มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฏหมายภาษี อากร
ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกฏหมายภาษีอากร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษี เพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ใน
กฏหมายภาษีอากรด้วย
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่ สามารถโอนหรือ จานาหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ น ไปตามกฎหมายภาษี
อากร และกฎหมาย ก.ล.ต. ดังนัน้ นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหรือจานา
หน่วยลงทุนของกองทุน

ใหม่

หมายเหตุ
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อให้สอดคล้อง
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพัน.....................................................คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ประกาศการยกเลิก
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว
แก้ไขทุกกองทุน
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ เงื่อนไขข้อ 13.4 "ข้อจากัดการโอน
หน่วยลงทุน"
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผสู้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหรือสานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ผี รู้ บั โอนไม่ได้เป็ น
ผูใ้ ช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและยื่นต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1
ครัง้ ณ วันที่ย่ืนคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี
พร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน

เพิ่มเงื่อนไขการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับกองทุน
รวมทั่วไปของบลจ.
แก้ไขทุกกองทุน
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เดิม

ใหม่
(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการ
โอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนหน่วยลงทุนภายใน 7
วันทาการ นับแต่วนั ที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณี
พิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”
ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูล
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไม่สามารถนาไป จาหน่ าย โอน จานา หรือ บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย
นาไปเป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการ และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
หรือนายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐ
หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการ
สั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมสาหรับผู้
ลงทุนที เป็ นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก

หมายเหตุ

เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2562
และเพิ่มเงื่อนไขการ
โอนหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กองทุนรวมทั่วไปของ
บลจ.
แก้ไขทุกกองทุน

บริษั ทจัด การมี อ านาจปฏิ เสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ท่ีก ารถื อ หน่ วยลงทุน เกิ น
ข้อ จากัดการถื อ หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
เว้นแต่เป็ นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์เกี่ ย วกับ ข้อ จ ากัด การถื อ หน่ วยลงทุน ใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะปฎิเสธการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ ง เป็ นไปตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หัวข้อ
17. การจัดทา
ทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอน
หน่วยลงทุน และ
ข้อจากัดในการโอน
หน่วยลงทุน

เดิม
บริษัทจัดการ...........................................................................ตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการ......................................................................................... ในกรณีดงั นี ้
(ก) .............................
(ข) .............................
(ค) การโอนหรือ การจานาหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ หรือ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว

ใหม่
หมายเหตุ
บริษัทจัดการ...........................................................................ตามอานาจหน้าที่แล้ว เพื่อให้เป็ นไปตาม
บริษัทจัดการ......................................................................................... ในกรณีดงั นี ้ ประกาศ ทน.57/2562
(ก) .............................
แก้ไขทุกกองทุน
(ข) .............................
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุน
สถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จัดตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
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