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ท ีXAM 139 / 2565 

        24 สิงหาคม 2565 

 

เรอืง แจง้การแกไ้ขเพมิเติมรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม “กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว”  

(EP-LTF)  

เรยีน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

  

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการและบริหารกองทุนรวม  

ขอเรียนแจง้ใหท้่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบว่า บรษิัทไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) โดยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเป็นการทวัไป ใหแ้กไ้ขเพิมเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทุน

ดงักล่าว ภายใตห้วัขอ้การเปลียนแปลงทีอยู่ของบริษัทจดัการ เพือใหส้อดคลอ้งกับทีอยู่ใหม่ของบริษัทจดัการ และเพือใหเ้ป็นไป

ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

 ทงันี ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการแกไ้ขเพิมเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม ขา้งตน้                        

ไดท้บีรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั โทร.02-030-3730  www.xspringam.com   

 

 

  จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                         (นายยศกร  ฟอลเล็ต) 

                    ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพมิเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 

ข้อมูลเดิม กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ขอ้มูลใหม่ กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 

 

เรอืงทขีอแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่ หมายเหต ุ

ส่วนท ี1 รายละเอียดโครงการ 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม บรษัิทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั บรษัิทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั ปรบัปรุงแกไ้ข

เพอืใหส้อดคลอ้ง

กบัชอืบรษิัท

จดัการใหม ่

5.การเสนอขายหนว่ยลงทนุครงัแรก : 5.2.3 การรบัชาํระเงินและการเกบ็รกัษาเงินค่าจองซอืหนว่ยลงทนุ 

(1) “บลจ.อินโนเทค เพือบัญชจีองซอืกองทุนเปิด” 

(2) “บลจ.อินโนเทค เพือบัญชจีองซอืกองทุนเปิด” 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ทงันี บลจ.อินโนเทค ขอสงวนสิทธิทจีะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

5.2.3 การรบัชาํระเงินและการเก็บรกัษาเงินค่าจองซอืหนว่ยลงทนุ 

(1) “บลจ.เอ็กซส์ปรงิ เพอืบญัชีจองซอืกองทนุเปิด” 

(2) “บลจ.เอ็กซส์ปรงิ เพอืบญัชีจองซอืกองทนุเปิด” 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ทงันี บลจ.เอ็กซส์ปรงิ ขอสงวนสทิธิทจีะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

6.การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก : 6.2.2 การสงัซอืหน่วยลงทนุ 

ข) การสงัซอืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

1) ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเลือกซอืหน่วยลงทนุ.......ทางโทรศพัท.์......

ระหว่าง 6.00 น. ถึง 5.00 น.........หมายเลขโทรศพัท ์02-624 6333 

(www.innotechasset.com) 

6.2.2 การสงัซอืหนว่ยลงทนุ 

ข) การสงัซอืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกซอืหน่วยลงทนุ.......ทางโทรศพัท.์......

ระหว่าง 8.30 น. ถึง 17.30 น..........หมายเลขโทรศพัท ์02 030 3730 

(www.xspringam.com) 

7.การรบัซอืคืนหน่วยลงทุน : 

 

7.2 รายละเอียดช่องทางการบัซอืคืนหน่วยลงทนุเพมิเติม  

..............(www.innotechasset.com) ........................................... 

7.4 รายละเอียดวิธีการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุเพมิเติม 

..............(www.innotechasset.com)........................................... 

…………หมายเลขโทรศพัท ์02-624 6333…………………………. 

7.2 รายละเอียดช่องทางการบัซอืคืนหน่วยลงทุนเพมิเติม  

..............(www.xspringam.com) ........................................... 

7.4 รายละเอียดวิธีการรบัซอืคืนหน่วยลงทุนเพมิเติม 

..............(www.xspringam.com) ........................................... 

…………หมายเลขโทรศพัท ์02 030 3730…………………………. 

8.การสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ : 8.2 รายละเอียดการสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเพมิเติม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค“.......สามารถสบัเปลยีน

หน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค”.................................

(www.innotechasset.com) 

8.2 รายละเอียดการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเพมิเติม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทนุ “เอ็กซส์ปริง“.......สามารถสบัเปลยีน

หน่วยลงทุนออกจากกองทนุรวม “เอ็กซส์ปรงิ”................................. 

(www.xspringam.com) 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพมิเติมโครงการจัดการกองทนุรวม (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ขอ้มูลใหม่ กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 

 

เรอืงทขีอแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

 8.3 วิธีการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

..............(www.innotechasset.com)........................................... 

( ) การเปลยีนหน่วยลงทุนโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

............ทางโทรศพัท.์..........ระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น..........

หมายเลขโทรศพัท ์02-624 6333..........(www.innotechasset.com) 

8.3 วิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทุน 

.............. (www.xspringam.com)................................................. 

( ) การเปลยีนหน่วยลงทุนโดยผา่นบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์

............ทางโทรศพัท.์..........ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น..........

หมายเลขโทรศพัท ์02 030 3730..................(www.xspringam.com) 

ปรบัปรุงแกไ้ข

เพือใหส้อดคลอ้ง 

กบัชอืบรษิัท

จดัการใหม ่

16.วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ

และการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่า

หน่วยลงทุนและราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์

และวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมมีลูค่าหน่วย

ลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 

16.2. เงอืนไขพิเศษ : 

การประกาศขา้งตน้ ………………………………………………….. 

(www.innotechasset.com)  

  

16.2. เงอืนไขพิเศษ : 

การประกาศขา้งตน้ …………………………….…………………….. 

(www.xspringam.com) 

  

 

 

17.ชอืผูที้เกียวขอ้ง : ชอื: บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอินโนเนค จาํกดั ชอื: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกัด  

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการ

แกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ : 

19.4 ในกรณีทกีารแกไ้ขเพมิเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ.............. 

ประกาศขนึเว็บไซตบ์รษิัท (www.innotechasst.com) ภายใน 15 วนั 

19.6 บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการเพมิเงินทนุ................................... 

(2) จาํนวนเงินลงทนุ......................................................................            

มลูค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง............................................... 

ประกาศขนึเว็บไซตบ์รษิัท (www.innotechasst.com) ภายใน 15 วนั 

19.4 ในกรณีทกีารแกไ้ขเพมิเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ.............. 

ประกาศขึนเว็บไซตบ์รษิทั (www.xspringam.com) ภายใน 15 วนั 

19.6 บรษิัทจดัการอาจดาํเนินการเพมิเงินทนุ................................... 

(2) จาํนวนเงินลงทนุ......................................................................            

มลูค่าหน่วยลงทนุตาม (1) หมายถึง............................................... 

ประกาศขึนเว็บไซตบ์รษิทั (www.xspringam.com) ภายใน 15 วนั 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพมิเติมโครงการจัดการกองทนุรวม (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ขอ้มูลใหม่ กองทุนเปิดเอคควติโีปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 
 

เรอืงทขีอแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

ส่วนท ี2 ข้อผูกพัน 

บรษิัทจดัการ:  ทอียู่ (ภาษาไทย) : ชนั 19 อาคารลิเบอรต์สีแควร ์

เลขที 287 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330 

ทอียู่ (ภาษาองักฤษ) : 19th Floor, Liberty Square 

287 Silom Road,Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  

Tel: 0-2624-6333 Fax: 0-2624-6330 

ทอียู่ (ภาษาไทย) : เลขที 59 สริแิคมปัส อาคาร ดี ชนั 2 ซอยรมิคลอง

พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทร. 02-030-3730 

ทอียู่ (ภาษาองักฤษ) : Siri Campus, Building D, 2nd Floor, 

Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district,  

Vadhana District, Bangkok 10110  

Tel 02-030-3730 

ปรบัปรุงแกไ้ข

เพือใหส้อดคลอ้ง 

กบัทีอยู่บรษิัท

จดัการใหม ่

 

หมายเหต ุ: ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแกไ้ขรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเพมิเติมไดท้ ีเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ www.xspringam.com 
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