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19th floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 

T: +66 2624 6333 F: +66 2624 6330 

www.innotechasset.com  

ประกาศ 

ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุน 
1. กองทนุเปิดเอคควิตีโ้ปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 

2. กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (S-EQRMF) 

 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัตัง้และจดัการกองทนุ แจ้งให้ท่านผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน”) เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ให้แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุดงักล่าวโดยมีเร่ืองที่แก้ไข ดงัต่อไปนี ้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับ ค าจ ากัดความ / ค านิยาม ชื่อบริษัทจัดการ ที่อยู่ชัน้ในการด าเนินกิจการ และมลูค่าขัน้ต ่า 
ของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกบั การเปล่ียนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.innotechasset.com) 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบ การแก้ไขรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ (www.innotechasset.com) และหากท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสยัประการใด
สามารถสอบถามข้อมลูได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั โทร.02-624-6333  

 
 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุอินโนเทค จ ากดั 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุ้นระยะยาว 

เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
ค ำจ ำกดัควำม / 
ค ำนิยำม 
 
2.จ ำนวนเงินทนุ
โครงกำรจดักำร
กองทนุรวม มลู
คำ่ที่ตรำไว้ จ ำนวน 
ประเภท รำคำของ
หนว่ยลงทนุท่ีเสนอ
ขำย : 
 
5. กำรเสนอขำย
หนว่ยลงทนุครัง้
แรก : 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดักำร หมำยถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ โซลำริส จ ำกดั 
 
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 1000 บำท 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 100 หนว่ย 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.11. จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ำ่ : 100 หนว่ย 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
 
(1) กรณีที่จองซือ้ผำ่นบริษัทจดักำรผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ                    
เป็นเงินสดได้ที่ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั                                       
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน)ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร                         
เกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรแลนด์เเอนด์เฮ้ำส์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร
ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)หรือเช็ค หรือดรำฟต์โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่ว                       
จะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีออมทรัพย์ในนำม                          
“บลจ.โซลำริสเพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” 
(2) กรณีที่จองซือ้ผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระ   
เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์โดยจะต้องลงวนัที่ท่ีจองซือ้                            
และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.โซลำริส เพื่อบญัชี 
จองซือ้กองทนุเปิด” 

บริษัทจดักำร หมำยถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั 
 
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน :  ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.11. จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
 
(1) กรณีที่จองซือ้ผำ่นบริษัทจดักำรผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นเงินสดได้ที่ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน)ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรแลนด์เเอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)หรือเช็ค หรือดรำฟต์โดยเช็คหรือดรำฟต์
ดงักลำ่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยบญัชีออมทรัพย์           
ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” 
(2) กรณีที่จองซือ้ผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระ
เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์โดยจะต้องลงวนัที่ท่ีจองซือ้           
และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบญัชี
จองซือ้กองทนุเปิด” 
 

หน้ำ 1/41 
 
 
หน้ำ 4/41 
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EP-LTF 

2 
 

 

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุ้นระยะยาว 
เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

1.ผำ่นบริกำรซือ้
ขำยกองทนุทำง
โทรศพัท์ของบริษัท
จดักำร 
2.ผำ่นอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
7.2. รำยละเอยีด
ช่องทำงกำรรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ
เพิ่มเติม: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึง่จะประกำศใน (www.solarisfunds.com) หรือ ผู้สนบัสนนุฯ  
 
 
 
บริกำรผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com)         
โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำ 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดักำร ส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 บำท                          
(หนึง่พนับำทถ้วน) โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ที่ บริษัทจดักำร
จะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน (www.solarisfunds.com) 
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุอำจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช ำระคนืสทิธิประโยชน์             
ทำงภำษีดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมหีน้ำที่ต้องศกึษำ และปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใน
กฎหมำยภำษีอำกรในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุ มิใช่ด้วยเหต ุ      
สงูอำยทุพุพลภำพ หรือตำย ตำมกฎหมำยภำษีอำกร บริษัทจดักำรมีหน้ำที่                             
หกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย ในอตัรำที่กรมสรรพำกรก ำหนด จำกผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) เพื่อให้กำรบริหำรกองทนุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ      
สงูสดุ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหรือสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุออกในระยะแรก ทัง้นีเ้มื่อผู้ ถือหนว่ยสำมำรถขำยคืนหรือสบัเปลีย่น           
หนว่ยลงทนุออกได้เมื่อใดและด้วยวิธีกำรใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศลว่งหน้ำ 
อยำ่งน้อยเป็นเวลำ 15 วนั ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯและจะ 
ประกำศลงใน (www.solarisfunds.com) ในกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

ซึง่จะประกำศใน (www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนบัสนนุฯ  
 
 
 
บริกำรผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) 
โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำ 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดักำร ส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 บำท                    
(หนึง่พนับำทถ้วน) โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ที่ บริษัทจดั    
กำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน (www.innotechasset.com) 
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุอำจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช ำระคนืสทิธิประโยชน์
ทำงภำษีดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมหีน้ำที่ต้องศกึษำ และปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด    
ในกฎหมำยภำษีอำกรในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุ มิใช่ด้วยเหตุ
สงูอำยทุพุพลภำพ หรือตำย ตำมกฎหมำยภำษีอำกร บริษัทจดักำรมีหน้ำที่หกั   
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอตัรำที่กรมสรรพำกรก ำหนด จำกผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) เพื่อให้กำรบริหำรกองทนุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ
สงูสดุ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหรือสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุออกในระยะแรก ทัง้นีเ้มื่อผู้ ถือหนว่ยสำมำรถขำยคืนหรือสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุออกได้เมื่อใดและด้วยวิธีกำรใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศลว่งหน้ำ
อยำ่งน้อยเป็นเวลำ 15 วนั ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯและจะ
ประกำศลงใน (www.innotechasset.com)ในกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

หน้ำ 20/41 
 
 
 
หน้ำ 21/41 
 
 
 
 
 
หน้ำ 22/41 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุ้นระยะยาว 

เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
7.2.1 ช่องทำงกำร
รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ 
7.4.2.กำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยผำ่
นบริกำธุรกรรทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ถ้ำเปิดบริกำร
แล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นชอ่งทำง www.solarisfunds.com ภำยใน 15 วนั 
 
ในระยะแรกบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ทัง้นีถ้้ำ
บริกำรดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้บริกำรได้เมื่อใดบริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ และจะประกำศลงใน 
(www.solarisfunds.com) ในกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์สัง่ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์สำมำรถท ำได้ตำมประเภทบริกำร
ดงันีค้ือ 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์ของ
บริษัทจดักำรได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำ
รำยกำรท่ี ได้รับฟังจำกระบบซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ ระบอุยูใ่นคูม่ือกำร
ใช้บริกำร หรือมลูคำ่อื่นๆ ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน 
(www.solarisfunds.com) 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร(www.solarisfunds.com) โดยใสร่หสัผู้ใช้ที่ผู้ ถือ
หนว่ยตัง้ขึน้เองเพื่อเข้ำสูร่ะบบ และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำมถกูต้องเพือ่ให้รำยกำร
ดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรขำยหนว่ยลงทนุทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ซึง่จะประกำศใน (www.solarisfunds.com) 
 

กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ถ้ำเปิดบริกำร
แล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นชอ่งทำง (www.innotechasset.com) ภำยใน 15 วนั 
 
ในระยะแรกบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ทัง้นีถ้้ำ
บริกำรดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้บริกำรได้เมื่อใดบริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ และจะประกำศลงใน 
(www.innotechasset.com)ในกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์สัง่ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์สำมำรถท ำได้ตำมประเภทบริกำร
ดงันีค้ือ 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์ของ
บริษัทจดักำร ได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำ
รำยกำรท่ี ได้รับฟังจำกระบบซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ ระบอุยูใ่นคูม่ือกำร
ใช้บริกำร หรือมลูคำ่อื่นๆ ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน 
(www.innotechasset.com) 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) โดยใสร่หสัผู้ใช้ที่ผู้ ถือ
หนว่ยตัง้ขึน้เองเพื่อเข้ำสูร่ะบบ และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำมถกูต้องเพือ่ให้รำยกำร
ดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำร ขำยหนว่ยลงทนุทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ซึง่จะประกำศใน (www.innotechasset.com) 
 

หน้ำ 23/41 
 

 
หน้ำ 24/41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/


EP-LTF 

4 
 

 

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุ้นระยะยาว 

เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
8.2. รำยละเอยีด
กำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ
เพิ่มเติม : 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 วิธีกำร
สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยในกลุม่กองทนุ “โซลำริส” ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำรจะสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุรวม “โซลำริส”                      
(กองทนุต้นทำง) เข้ำกองทนุรวมหุ้นระยะยำวซึง่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัท
จดักำร (กองทนุปลำยทำง) ตำมเง่ือนไขที่ ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรได้เพื่อให้กำร
บริหำรกองทนุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสงูสดุบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมิ
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุบำงรูปแบบในระยะแรก ทัง้นีเ้มื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เมื่อใดและด้วยวธีิกำรใด บริษัท
จดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ และจะ
ประกำศลงใน (www.solarisfunds.com)) โดยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ียงัมิ
ให้ด ำเนินกำรในระยะแรกประกอบด้วย 
 
ในระยะแรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปิดให้บริกำรเฉพำะรูปแบบกำร
สบัเปลีย่นตำมที่ระบใุนข้อ 8.2.1.2  เร่ือง กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำก
กองทนุรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรมำยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรประกอบด้วยวธีิดงัตอ่ไปนี ้1) ผำ่นบริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุฯ 2) ผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (ทำงโทรศพัท์
และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผำ่นบริกำรค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิทัง้นี กำร
สบัเปลีย่นในรูปแบบอื่น ๆ ตำมทีร่ะบใุนข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นัน้     
จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำร ทัง้นีถ้้ำบริกำรดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้ได้เมื่อใดบริษัท
จดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ ประกำศลง
ใน (www.solarisfunds.com) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้โดยวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยในกลุม่กองทนุ “อินโนเทค” ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำรจะสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุรวม “อินโนเทค”                       
(กองทนุต้นทำง) เข้ำกองทนุรวมหุ้นระยะยำวซึง่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัท
จดักำร (กองทนุปลำยทำง) ตำมเง่ือนไขที่ ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรได้เพื่อให้กำร
บริหำรกองทนุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสงูสดุบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมิ                    
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุบำงรูปแบบในระยะแรก ทัง้นีเ้มื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เมื่อใดและด้วยวธีิกำรใด บริษัท
จดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ และจะ
ประกำศลงใน (www.innotechasset.com)  โดยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ียงัมิ   
ให้ด ำเนินกำรในระยะแรกประกอบด้วย 
 
ในระยะแรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปิดให้บริกำรเฉพำะรูปแบบกำร
สบัเปลีย่นตำมที่ระบใุนข้อ 8.2.1.2  เร่ือง กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำก
กองทนุรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรมำยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรประกอบด้วยวธีิดงัตอ่ไปนี ้1) ผำ่นบริษัท   
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุฯ 2) ผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (ทำงโทรศพัท์
และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผำ่นบริกำรค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิทัง้นี กำร
สบัเปลีย่นในรูปแบบอื่น ๆ ตำมทีร่ะบใุนข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นัน้                   
จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำร ทัง้นีถ้้ำบริกำรดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้ได้เมื่อใดบริษัท
จดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุฯ ประกำศลง   
ใน (www.innotechasset.com) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้โดยวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

หน้ำ 25/41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้ำ 27/41 
แก้ไข หวัข้อจำก
เดิม 8.2 เป็น 8.3 
 

 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/


EP-LTF 

5 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
8.3 วิธีกำร
สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ 
 

(2) กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท
จดักำรผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรนีไ้ด้ทกุวนั โดย
ผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำรจะเปิดให้บริกำรทกุวนั
ระหวำ่งเวลำ 6.00 – 5.00 น. ของวนัถดัไป หรือผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์
ของ บริษัทจดักำรได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-624– 6333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรท่ีได้รับฟังจำกระบบซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ระบอุยูใ่น
คูม่ือกำรใช้บริกำร ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน 
(www.solarisfunds.com) 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำม
ถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำง
เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถท ำ
รำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็นจ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำร
ขำยคืนกองทนุต้นทำงเพื่อไปลงทนุในกองทนุปลำยทำง หรือเป็นจ ำนวนเงินลงทนุ
ไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) หรือ 100 หนว่ย แล้วแตก่รณีโดยไม่
จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึ่งจะ
ประกำศใน (www.solarisfunds.com) 
 
กำรท ำรำยกำรผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดักำร ถ้ำเปิด
บริกำรแล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นช่องทำง (www.solarisfunds.com)    

(2) กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท
จดักำรผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรนีไ้ด้ทกุวนั โดย
ผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำรจะเปิดให้บริกำรทกุวนั
ระหวำ่งเวลำ 6.00 – 5.00 น. ของวนัถดัไป หรือผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์        
ของ บริษัทจดักำรได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-624– 6333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรท่ีได้รับฟังจำกระบบซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ระบอุยูใ่น     
คูม่ือกำรใช้บริกำร ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน 
(www.innotechasset.com) 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com)โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำม
ถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำง
เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com)สำมำรถท ำ
รำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็นจ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำร
ขำยคืนกองทนุต้นทำงเพื่อไปลงทนุในกองทนุปลำยทำง ไมก่ ำหนด มลูคำ่ขัน้ต ำ่ 
แล้วแตก่รณี โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ในอนำคต ซึง่จะประกำศใน (www.innotechasset.com) 
 
 
กำรท ำรำยกำรผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดักำร ถ้ำเปิด 
บริกำรแล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นช่องทำง (www.innotechasset.com)                  

หน้ำ 27/41 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุ้นระยะยาว 

เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ 
 
 
 
 
19.กำรขอมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และ
วิธีกำรแก้ไขโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีกำร
จดักำร: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 

กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสอืพมิพ์รำยวนัอยำ่งน้อย
หนึง่ฉบบั และปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร 
และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนที่ ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
 
19.3. ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวธีิกำรจดักำรได้กระท ำตำมมติของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คดิตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไข
และแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั
ภำยใน 15 วนั 
มลูคำ่หนว่ยลงทนุตำม (1) หมำยถึง มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ เมื่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิม่จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ
รวมแล้ว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรำย
ทรำบและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ภำยใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่ม
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบยีน ของกองทนุรวม 
 
ทีอ่ยู ่(ภำษำไทย) : ชัน้ 8 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : ชัน้ 8 

กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสอืพมิพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่
ฉบบั/ หรือประกำศขึน้เว็บไซด์บริษัท  (www.innotechasset.com) และปิดประกำศ
ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ 
ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ ใช้ในกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี  
19.3. ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวธีิกำรจดักำรได้กระท ำตำมมติของ      
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คดิตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวน                   
หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไข
และแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั                
/หรือประกำศขึน้เว็บไซด์บริษัท (www.innotechasset.com) ฉบบัภำยใน 15 วนั 
มลูคำ่หนว่ยลงทนุตำม (1) หมำยถึง มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ เมื่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิม่จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ
รวมแล้ว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรำย
ทรำบและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั /หรือประกำศขึน้เว็บ
ไซด์บริษัท (www.innotechasset.com) ภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
ของกองทนุรวม 
ที่อยู ่(ภำษำไทย) : ชัน้ 19 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : ชัน้ 19 

หน้ำ 34/41 
เพิ่มเติม ข้อควำม 
/ หรือประกำศขึน้
เว็บไซด์บริษัท  
(www.innotecha
sset.com) 
 
หน้ำ 37/41 
เพิ่มเติม ข้อควำม 
/ หรือประกำศขึน้
เว็บไซด์บริษัท  
(www.innotecha
sset.com 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อควำม 
ที่อยู ่ชัน้ในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

หมายเหตุ : ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถดตูารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดข้อมูล จัดการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี  

เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
ค ำจ ำกดัควำม / 
ค ำนิยำม : 
 
 
 
 
 
1.ช่ือ ประเภท
และอำยขุอง
โครงกำรจดักำร
กองทนุรวม: 
 
2. จ ำนวเงินทนุ
ของโครงกำร
จดักำรกองทุน
รวม มลูคำ่ทีต่รำ
ไว้ จ ำนวน 
ประเภท รำคำ
ของหนว่ยลงทนุ
ที่เสนอขำย: 
 
 

โครงกำร หมำยถงึ กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมำยถึง  กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
หนว่ยลงทนุ หมำยถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำร         
เลีย้งชีพ 
บริษัทจดักำร หมำยถงึ บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ โซลำริส จ ำกดั 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมำยถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อ       
กำรเลีย้ชีพ 
1.1.ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) : กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) : Solaris Equity RMF 
 
 
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 1000 บำท 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 100 หนว่ย 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.11. จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ำ่ : 100 หนว่ย 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
 

โครงกำร หมำยถงึ กองทนุเปิดอนิโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมำยถึง  กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
หนว่ยลงทนุ หมำยถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำร   
 เลีย้งชีพ 
บริษัทจดักำร หมำยถงึ บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมำยถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดอินโนเทคสำรทนุเพื่อ 
กำรเลีย้งชีพ 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) : กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) : Innotech Equity RMF 

 
 
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
2.11. จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไมก่ ำหนด 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
5.2.3. กำรรับ
ช ำระเงินและ
กำรเก็บรักษำ
เงินคำ่จองซือ้
หนว่ยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.กำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ : 
7.2 รำยละเอียด
ช่องทำงกำรรับ
ซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุเพิ่มเติม : 

(1) กรณีที่จองซือ้ผำ่นบริษัทจดักำรผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
เงินสดหรือ เช็คหรือดรำฟต์โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และ      
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีกระแสรำยวนัในนำม “บลจ.โซลำริส                          
เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” ได้ที่ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิร
ไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกดั(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน)   
(2) กรณีที่จองซือ้ผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระ
เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์โดยจะต้องลงวนัที่ท่ี จองซือ้และ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.โซลำริส เพื่อบญัชีจอง  
ซือ้กองทนุเปิด” 
ซึง่ประกำศใน (www.solarisfunds.com) บริษัทจดักำรหรือ  
 
ผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com)  
(www.solarisfunds.com) บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ถ้ำเปิดบริกำร
แล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นชอ่งทำง www.solarisfunds.com  ภำยใน 15 วนั 
 

 

(1) กรณีที่จองซือ้ผำ่นบริษัทจดักำรผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
เงินสดหรือ เช็คหรือดรำฟต์โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีกระแสรำยวนัในนำม “บลจ.อินโนเทค 
เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” ได้ที่ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิร
ไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกดั(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(2) กรณีที่จองซือ้ผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระ
เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์โดยจะต้องลงวนัที่ท่ี จองซือ้และ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพือ่บญัชีจอง  
ซือ้กองทนุเปิด” 
ซึง่ประกำศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจดักำรหรือ  
 
ผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com)  
(www.innotechasset.com)  บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ถ้ำเปิดบริกำร
แล้วบริษัทจดักำรจะแจ้งผำ่นชอ่งทำง www.innotechasset.com ภำยใน 15 วนั 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
7.4.2 กำรรับ
ซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุโดยผำ่น
บริกำรธุรกรรม
ทำง
อิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะประกำศลงใน (www.solarisfunds.com) ใน
กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธรุกรรมทำง
อิเลก็ทรอนิกส์สำมำรถท ำได้ตำมประเภทบริกำรดงันี ้คอื 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์ของ 
บริษัทจดักำรได้ที่ หมำยเลขโทรศพัท์ 02-6246333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำ
รำยกำรท่ีได้รับฟังจำกระบบซือ้อขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ระบอุยูใ่นคูม่ือกำร 
ใช้บริกำร โดยต้องขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน ไมต่ ำ่กวำ่ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) 
หรือเป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ ไมต่ ำ่กวำ่ 100หนว่ย (หนึง่ร้อยหนว่ย) แล้วแตก่รณีโดย 
ไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ี บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะ
ประกำศใน (www.solarisfunds.com) 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) โดยใสร่หสัผู้ใช้ที่ผู้ ถือ 
หนว่ยตัง้ขึน่เองเพื่อเข้ำสูร่ะบบ และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้ 
แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำมถกูต้องเพือ่ให้รำยกำร 
ดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรขำยหนว่ยลงทนุทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ 
บริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
โดยต้องขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) หรือเป็น
จ ำนวนหนว่ยลงทนุ ไมต่ ำ่กวำ่ 100 หนว่ย (หนึง่ร้อยหนว่ย) แล้วแตก่รณีโดยไม่ 
จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะ 
ประกำศใน(www.solarisfunds.com) 
 

ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะประกำศลงใน (www.innotechasset.com) ใน
กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธรุกรรมทำง
อิเลก็ทรอนิกส์สำมำรถท ำได้ตำมประเภทบริกำรดงันี ้คอื 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุทำงโทรศพัท์ของ                 
บริษัทจดักำรได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำ
รำยกำรท่ีได้รับฟังจำกระบบซือ้อขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ระบอุยูใ่นคูม่ือกำร                         
ใช้บริกำร โดยขำยคืน ไมก่ ำหนด จ ำนวนเงินขัน้ต ่ำ และ ไมก่ ำหนด จ ำนวนหนว่ยลงทนุ 
แล้วแตก่รณี โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ี บริษัทจดักำรจะแจ้งใน
อนำคต ซึง่จะประกำศใน (www.innotechassest.com) 
 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย                                  
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechassest.com) โดยใสร่หสัผู้ใช้ที่ผู้ ถือ                                  
หนว่ยตัง้ขึน่เองเพื่อเข้ำสูร่ะบบ และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้                           
แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำมถกูต้องเพือ่ให้รำยกำร                          
ดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรขำยหนว่ยลงทนุทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของ                          
บริษัทจดักำร (www.innotechassest.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
โดยขำยคืน ไมก่ ำหนด ขัน้ต ่ำ แล้วแตก่รณี โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ 
ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน (www.innotechassest.com) 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
8.2. รำยละเอยีด
กำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทุน
เพิ่มเติม : 
 
8.2.1 รูปแบบกำร
สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมใิห้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในระยะแรก ทัง้นี เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เมื่อใดและ
ด้วยวิธีกำรใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะประกำศลงใน (www.solarisfunds.com) 
 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี ต้องกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดเพือ่กำรเลีย้งชีพ        
ภำย ใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรสำมำรถท ำได้โดยตดิตอ่บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ซึง่ผู้ ถือหนว่ย ลงทนุจะต้องกรอกแบบ “ค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (สบัเปลีย่นภำยใน บลจ.โซลำริส)” โดยระบจุ ำนวนเงินหรือ
จ ำนวน  หนว่ยลงทนุที ต้องกำรสบัเปลีย่น และบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุจะสง่
มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐำน 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคีวำมประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ                                               
กองทนุเปิดโซลำริส ตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุต้นทำง) ไปยงักองทนุรวม
เพื่อกำรเลีย้งชีพท่ีอยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่น (กองทนุปลำยทำง)                          
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำได้ดงันี ้
1. ติดตอ่ไปยงับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทุน 
ปลำยทำงนัน้ๆ ก่อน เพื่อกรอกใบค ำสัง่ซือ้เพื่อกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุ
ปลำยทำง และให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้ดงักลำ่วมำติดตอ่กบับริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุของ กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ          
(กองทนุต้นทำง) 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะมใิห้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในระยะแรก ทัง้นี เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เมื่อใดและ
ด้วยวิธีกำรใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะประกำศลงใน(www.innotechasset.com) 
 
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี ต้องกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดเพือ่กำรเลีย้งชีพ
ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรสำมำรถท ำได้โดยติดตอ่บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกแบบ “ค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (สบัเปลีย่นภำยใน บลจ.อินโนเทค)” โดยระบจุ ำนวนเงินหรือ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุที ต้องกำรสบัเปลีย่น และบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุจะสง่
มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐำน 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคีวำมประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ  
กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุต้นทำง) ไปยงักองทนุรวม 
เพื่อกำรเลีย้งชีพท่ีอยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่น (กองทนุปลำยทำง)                  
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำได้ดงันี ้
1. ติดตอ่ไปยงับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ
ปลำยทำงนัน้ๆ ก่อน เพื่อกรอกใบค ำสัง่ซือ้เพื่อกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุ
ปลำยทำง และให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้ดงักลำ่วมำติดตอ่กบับริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุของ กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
 (กองทนุต้นทำง) 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้ำมำตดิตอ่ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุของกองทนุเปิดโซลำริ
สตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุต้นทำง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม                                       
“ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นไป บลจ.อื่น)” 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ำรำยกำรสบัเปลีย่นออกจำกกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุ
เพื่อกำรเลีย้งชีพ เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุ ไมไ่ด้เว้นแต่       
บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
3. ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำก กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำร        
เลีย้ชีพ จ ำนวนในกำรสัง่สบัเปลีย่นต้องไมน้่อยกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ขำยคืน                    
เป็นจ ำนวนเงิน ไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) หรือเป็นจ ำนวนหนว่ย               
ลงทนุ ไมต่ ่ำกวำ่ 100 หนว่ย (หนึง่ร้อยหนว่ย) แล้วแตก่รณี 
4. นำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คสัง่จ่ำยให้กบับริษัทจดักำรหรือ     
นำยทะเบยีนของกองทนุปลำยทำง พร้อมกบัสง่หนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุ     
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนของกองทนุปลำยทำง          
ภำยใน  12:00 น. ของวนัท ำกำรที่ 4 นบัตัง่แตว่นัท่ีค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/
โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นไป บลจ.อื่น) จำกกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุ        
เพื่อกำรเลีย้งชีพ มีผล ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดักำรยกเลกิค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ี                   
ได้มีค ำสัง่ไว้แล้วนำยทะเบยีนไมต้่องจดัท ำหนงัสอืรับรองดงักลำ่ว 
อนึง่ ใบยืนยนั กำรสบัเปลีย่นกองทนุ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับ
คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   (ถ้ำม)ี นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่             
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง่แตว่นัท่ีท ำค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุ
เพื่อกำรขำยหนว่ยลงทนุออกจำก  กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้ำมำตดิตอ่ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุของ กองทนุเปิดอิน
โนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุต้นทำง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม                     
“ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นไป บลจ.อื่น)” 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ำรำยกำรสบัเปลีย่นออกจำก กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำร
ทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ เรียบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุไมไ่ด้เว้นแต่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
3. ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำก กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำร
เลีย้งชีพ จ ำนวนในกำรสัง่สบัเปลีย่น ไมก่ ำหนด มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำยคืน หรือ 
ไมก่ ำหนด จ ำนวนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 
 
4. นำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คสัง่จ่ำยให้กบับริษัทจดักำรหรือ
นำยทะเบยีนของกองทนุปลำยทำง พร้อมกบัสง่หนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุ
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนของกองทนุปลำยทำง 
ภำยใน 12:00 น. ของวนัท ำกำรที่ 4 นบัตัง่แตว่นัท่ีค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/
โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นไป บลจ. อื่น) จำก กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุ
เพื่อกำรเลีย้งชีพ มีผล ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดักำรยกเลกิค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ี 
ได้มีค ำสัง่ไว้แล้วนำยทะเบยีนไมต้่องจดัท ำ หนงัสอืรับรองดงักลำ่ว 
อนึง่ ใบยืนยนักำรสบัเปลีย่นกองทนุ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับ
คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   (ถ้ำม)ี นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง่แตว่นัท่ีท ำค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุ
เพื่อกำรขำยหนว่ยลงทนุออกจำก  กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
 

หน้ำ 26/42 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทนุท่ี ประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพภำยใต้กำร
จดักำรของบริษัทจดักำรอื่น (กองทนุต้นทำง) มำยงักองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุ
เพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุปลำยทำง) ให้สำมำรถท ำได้โดย 
 
โดยไมต้่องระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรสบัเปลีย่น ณ วนัท่ี ยื่นค ำสัง่สบัเปลีย่น                         
เนื่องจำก บริษัทจดักำรต้องรอเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุทนุกองทนุปลำยทำง
ก่อน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย  หรือรับซือ้คืนของกองทนุเปิดโซลำริ
สตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุปลำยทำง) ต้องให้ส ำเนำค ำสัง่สบัเปลีย่น 
หนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นจำกบลจ.อื่น)” ให้กบัผู้ลงทนุน ำไปยื่นตอ่
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียน ของกองทนุต้นทำง 
 
อนึง่ หำกผู้ลงทนุท่ีต้องกำรสบัเปลีย่นเข้ำกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้ง
ชีพ ยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุดงักลำ่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเปิดบญัชีกองทนุเปิดโซลำริ
สตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ ก่อน 
2. ผู้ลงทนุต้องติดตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ    
ต้นทำง เพื่อกรอกใบค ำสัง่ขำยคนืเพื่อสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุต้น                  
ทำง โดยผู้ลงทนุต้องน ำส ำเนำค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ 
(สบัเปลีย่นจำกบลจ.อื่น) ไปยื่นตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุของกองทนุต้นทำง 
เพื่อให้บริษัทจดักำรของกองทนุต้นทำงจดัท ำเช็คตำมจ ำนวนเงินท่ี ลกูค้ำได้รับจำก             
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพื่อสบัเปลีย่นเข้ำกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้ง
ชีพ สัง่จ่ำย “บลจ.โซลำริส เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” 
ส ำหรับกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อมำซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำร
ทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ นำยทะเบียนของบริษัทจดักำร 

ผู้ลงทนุที่ ประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพภำยใต้กำร
จดักำรของบริษัทจดักำรอื่น (กองทนุต้นทำง) มำยงั กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำร
ทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุปลำยทำง) ให้สำมำรถท ำได้โดย 
 
โดยไมต้่องระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรสบัเปลีย่น ณ วนัท่ี ยื่นค ำสัง่สบัเปลีย่น 
เนื่องจำก บริษัทจดักำรต้องรอเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุทนุกองทนุปลำยทำง
ก่อน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย หรือรับซือ้คืนของ กองทนุเปิดอินโน
เทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ  (กองทนุปลำยทำง) ต้องให้ส ำเนำค ำสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นจำกบลจ.อื่น)” ให้กบัผู้ลงทนุน ำไปยื่นตอ่
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนของกองทนุต้นทำง 
 
อนึง่ หำกผู้ลงทนุท่ีต้องกำรสบัเปลีย่นเข้ำ กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำร
เลีย้งชีพ ยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุดงักลำ่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเปิดบญัชี กองทนุ
เปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ ก่อน 
2. ผู้ลงทนุต้องติดตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ
ต้นทำง เพื่อกรอกใบค ำสัง่ขำยคนืเพื่อสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุต้น
ทำง โดยผู้ลงทนุต้องน ำส ำเนำค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ 
(สบัเปลีย่นจำก บลจ. อื่น) ไปยื่นตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุของกองทนุต้นทำง 
เพื่อให้บริษัทจดักำรของกองทนุต้นทำงจดัท ำเช็คตำมจ ำนวนเงินท่ี ลกูค้ำได้รับจำก 
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพื่อสบัเปลีย่นเข้ำ กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำร
เลีย้งชีพ สัง่จ่ำย “บลจ.อินโนเทค เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” 
ส ำหรับกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อมำซือ้หนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดอินโนเทคตรำ
สำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ นำยทะเบียนของบริษัทจดักำร 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อมำซือ้หนว่ย  ลงทนุกองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุ
เพื่อกำรเลีย้งชีพ จ ำนวนในกำรสัง่สบัเปลีย่นเข้ำต้องไมน้่อยกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำร
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ครัง้แรก 1,000 บำท และ ครัง้ตอ่ไป 500 บำท (แล้วแตก่รณี) และ
หำกจ ำนวนเงินท่ีท ำค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุ มำซือ้ กองทนุเปิดโซลำริสตรำสำรทนุ
เพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุปลำยทำง) ไมเ่ข้ำเง่ือนไขขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้แรก 1,000 
บำท หรือครัง้ตอ่ไป 500 บำท บริษัทจดักำร ของกองทนุปลำยทำงจะยกเลกิค ำขอ
สบัเปลีย่นดงักลำ่ว และนำยทะเบียนจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทรำบ ทัง้นี ้
คำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่น (ถ้ำม)ี หำกผู้สนบัสนนุ  ได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไมค่ืน
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
8.2.2 วิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในระยะแรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิยงัมใิห้มีกำรสบัเปลีย่น ทัง้นีถ้้ำบริกำร                     
ดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้ได้เมื่อใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ประกำศลงใน 
(www.solarisfunds.com) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุได้โดยวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 
ในกำรสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอยีดในใบ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นภำยใน บลจ.โซลำริส)  
 

ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อมำซือ้หนว่ย  ลงทนุ กองทนุเปิดอนิโนเทคตรำสำร
ทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ จ ำนวนในกำรสัง่สบัเปลีย่นเข้ำต้องไมน้่อยกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำใน
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ครัง้แรก 1,000 บำท และ ครัง้ตอ่ไป 500 บำท (แล้วแตก่รณี) 
และหำกจ ำนวนเงินท่ีท ำค ำขอสบัเปลีย่นกองทนุ มำซือ้ กองทนุเปิดอินโนเทคตรำ
สำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ (กองทนุปลำยทำง) ไมเ่ข้ำเง่ือนไขขัน้ต ำ่ในกำรซือ้ครัง้แรก 
1,000 บำท หรือครัง้ตอ่ไป 500 บำท บริษัทจดักำร ของกองทนุปลำยทำงจะยกเลกิ
ค ำขอสบัเปลีย่นดงักลำ่ว และนำยทะเบียนจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทรำบ ทัง้นี ้
คำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่น (ถ้ำม)ี หำกผู้สนบัสนนุ  ได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไมค่ืน
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
8.2.2 วิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในระยะแรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิยงัมใิห้มีกำรสบัเปลีย่น ทัง้นีถ้้ำบริกำร
ดงักลำ่วสำมำรถเปิดให้ใช้ได้เมื่อใด บริษัทจดักำรจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ประกำศลงใน
(www.innotechasset.com) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุได้โดยวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 
ในกำรสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอยีดในใบ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ/โอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นภำยใน บลจ.อินโนเทค)  
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
16. วิธีกำร
ค ำนวณ 
ก ำหนดเวลำใน
กำรค ำนวณ
และกำร
ประกำศมลูคำ่
ทรัพย์สนิสทุธิ 
มลูคำ่หนว่ย
ลงทนุและ
รำคำหนว่ย
ลงทนุ 
หลกัเกณฑ์
และวิธีกำร
ด ำเนินกำรใน
กรณีที่มีมลูคำ่
หนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) โดยปฏิบตัิตำมขนัตอน   
กำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำม
ถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำง
เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดักำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถท ำ
รำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสอืพมิพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่
ฉบบั และปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้
มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ                                
ซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) โดยปฏิบตัิตำมขนัตอน
กำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำม
ถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์โดยบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทำง
เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดักำร (www.innotechasset.com) สำมำรถท ำ
รำยกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสอืพมิพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่
ฉบบั /หรือประกำศขึน้เว็บไซด์บริษัท (www.innotechasst.com) 
 และปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้                     
มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ                              
ซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
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เพิ่มเติม :   /หรือ
ประกำศขึน้เว็บไซด์
บริษัท 
(www.innotechasst
.com) 
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เร่ือง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
19. กำรขอมติ
ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ และ
วิธีกำรแก้ไข
โครงกำร
จดักำรกองทนุ
รวม หรือแก้ไข
วิธีกำรจดักำร: 
 
 
สว่นท่ี 2                    
ข้อผกูพนั 
 

19.2 ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเตมิโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรได้กระท ำตำมมตขิองผู้      
ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ย                 
ลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน                
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไข                   
และแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือ                    
หนว่ยลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั              
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
 
 
ที่อยู ่(ภำษำไทย) : ชัน้ 8 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : ชัน้ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2 ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเตมิโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรได้กระท ำตำมมตขิองผู้
ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไข
และแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั / หรือ
ประกำศขึน้เว็บไซด์บริษัท (www.innotechasst.com) ภำยใน 15 วนั                                   
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร                                         
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี 
 
ที่อยู ่(ภำษำไทย) : ชัน้ 19 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : ชัน้ 19 
 

หน้ำ 38/42  
เพิ่มเติม :   /หรือ
ประกำศขึน้เว็บไซด์
บริษัท 
(www.innotechasst
.com) 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อควำม 
ที่อยู ่ชัน้ในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

หมายเหตุ : ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถดตูารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com 

http://www.innotechasset.com/
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