ประกาศ
ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
1. กองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
2. กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ (S-EQRMF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดตั ้งและจัดการกองทุน แจ้ งให้ ท่านผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน ทราบว่ า บริ ษั ท จัด การได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สานักงาน”) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้ แก้ ไขรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวโดยมีเรื่ องที่แก้ ไข ดังต่อไปนี ้
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ คาจากัดความ / คานิยาม ชื่อบริ ษัทจัดการ ที่อยู่ชนในการด
ั้
าเนินกิจการ และมูลค่าขันต
้ ่า
ของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
2. การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเปลีย่ นแปลงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ การแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ างต้ นได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อมีข้อสงสัยประการใด
สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด โทร.02-624-6333

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนอินโนเทค จากัด

INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
19th floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand
T: +66 2624 6333 F: +66 2624 6330
www.innotechasset.com

เรื่อง
คำจำกัดควำม /
คำนิยำม

ตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลใหม่
บริ ษัทจัดกำร หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด
บริ ษัทจัดกำร หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
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2.จำนวนเงินทุน
โครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม มูล
ค่ำที่ตรำไว้ จำนวน
ประเภท รำคำของ
หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขำย :

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 1000 บำท
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 100 หน่วย
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ำ่ : 100 หน่วย
รำยละเอียดเพิม่ เติม :

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ำ่ : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :

5. กำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้
แรก :

(1) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นเงินสดได้ ที่ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน)ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำร
เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน) ธนำคำรแลนด์เเอนด์เฮ้ ำส์จำกัด (มหำชน) ธนำคำร
ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)หรื อเช็ค หรื อดรำฟต์โดยเช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำว
จะต้ องลงวันที่ที่จองซื ้อและขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์ในนำม
“บลจ.โซลำริ สเพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด”
(2) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระ
เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อดรำฟต์โดยจะต้ องลงวันที่ที่จองซื ้อ
และขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.โซลำริ ส เพื่อบัญชี
จองซื ้อกองทุนเปิ ด”

(1) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน หน้ ำ 18/41
เป็ นเงินสดได้ ที่ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน)ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน) ธนำคำรแลนด์เเอนด์เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)หรื อเช็ค หรื อดรำฟต์โดยเช็คหรื อดรำฟต์
ดังกล่ำวจะต้ องลงวันที่ที่จองซื ้อและขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์
ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด”
(2) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระ
เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อดรำฟต์โดยจะต้ องลงวันที่ที่จองซื ้อ
และขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชี
จองซื ้อกองทุนเปิ ด”

หน้ ำ 4/41
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลใหม่
ซึง่ จะประกำศใน (www.solarisfunds.com) หรื อ ผู้สนับสนุนฯ
ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechasset.com) หรื อ ผู้สนับสนุนฯ

เรื่อง
1.ผ่ำนบริ กำรซื ้อ
ขำยกองทุนทำง
โทรศัพท์ของบริ ษัท
จัดกำร
2.ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต บริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com)
โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำ
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดกำร สำหรับกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ำกว่ำ 1,000 บำท
(หนึง่ พันบำทถ้ วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่ บริ ษัทจัดกำร
จะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน (www.solarisfunds.com)
7.2. รำยละเอียด กำรขำยคืนหน่วยลงทุนอำจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชำระคืนสิทธิประโยชน์
ช่องทำงกำรรับซื ้อ ทำงภำษี ดงั นันผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดใน
คืนหน่วยลงทุน
กฎหมำยภำษี อำกรในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหตุ
เพิ่มเติม:
สูงอำยุทพุ พลภำพ หรื อตำย ตำมกฎหมำยภำษี อำกร บริ ษัทจัดกำรมีหน้ ำที่
หักภำษี ณ ที่จำ่ ย ในอัตรำที่กรมสรรพำกรกำหนด จำกผลประโยชน์ที่ได้ รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เพื่อให้ กำรบริ หำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทังนี
้ ้เมื่อผู้ถือหน่วยสำมำรถขำยคืนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกได้ เมื่อใดและด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อยเป็ นเวลำ 15 วัน ที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯและจะ
ประกำศลงใน (www.solarisfunds.com) ในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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บริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) หน้ ำ 21/41
โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำ
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดกำร สำหรับกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ำกว่ำ 1,000 บำท
(หนึง่ พันบำทถ้ วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่ บริ ษัทจัด
กำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechasset.com)
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนอำจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชำระคืนสิทธิประโยชน์ หน้ ำ 22/41
ทำงภำษี ดงั นันผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนด
ในกฎหมำยภำษี อำกรในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหตุ
สูงอำยุทพุ พลภำพ หรื อตำย ตำมกฎหมำยภำษี อำกร บริ ษัทจัดกำรมีหน้ ำที่หกั
ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำที่กรมสรรพำกรกำหนด จำกผลประโยชน์ทไี่ ด้ รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เพื่อให้ กำรบริ หำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทังนี
้ ้เมื่อผู้ถือหน่วยสำมำรถขำยคืนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกได้ เมื่อใดและด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อยเป็ นเวลำ 15 วัน ที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯและจะ
ประกำศลงใน (www.innotechasset.com)ในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว
เรื่อง
7.2.1 ช่องทำงกำร
รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน
7.4.2.กำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่ำ
นบริ กำธุรกรรทำง
อิเล็กทรอนิกส์

EP-LTF

ข้ อมูลเดิม
กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ถ้ำเปิ ดบริกำร
แล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง www.solarisfunds.com ภำยใน 15 วัน

ข้ อมูลใหม่
กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ถ้ำเปิ ดบริกำร
แล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง (www.innotechasset.com) ภำยใน 15 วัน

หมายเหตุ
หน้ ำ 23/41

ในระยะแรกบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ทังนี
้ ้ถ้ ำ
บริ กำรดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ บริ กำรได้ เมื่อใดบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ และจะประกำศลงใน
(www.solarisfunds.com) ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์สงั่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถทำได้ ตำมประเภทบริ กำร
ดังนี ้คือ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์ของ
บริ ษัทจัดกำรได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำ
รำยกำรที่ ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ ระบุอยูใ่ นคูม่ ือกำร
ใช้ บริ กำร หรื อมูลค่ำอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน
(www.solarisfunds.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร(www.solarisfunds.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยตังขึ
้ ้นเองเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ และปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำมถูกต้ องเพือ่ ให้ รำยกำร
ดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรขำยหน่วยลงทุนทำงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถทำรำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ซึง่ จะประกำศใน (www.solarisfunds.com)

ในระยะแรกบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ทังนี
้ ้ถ้ ำ
บริ กำรดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ บริ กำรได้ เมื่อใดบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ และจะประกำศลงใน
(www.innotechasset.com)ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์สงั่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถทำได้ ตำมประเภทบริ กำร
ดังนี ้คือ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์ของ
บริ ษัทจัดกำร ได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำ
รำยกำรที่ ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ ระบุอยูใ่ นคูม่ ือกำร
ใช้ บริ กำร หรื อมูลค่ำอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน
(www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยตังขึ
้ ้นเองเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ และปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำมถูกต้ องเพือ่ ให้ รำยกำร
ดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำร ขำยหน่วยลงทุนทำงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) สำมำรถทำรำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechasset.com)
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เรื่อง
8.2. รำยละเอียด
กำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน
เพิ่มเติม :

ข้ อมูลเดิม
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยในกลุม่ กองทุน “โซลำริ ส” ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท
จัดกำรจะสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนรวม “โซลำริ ส”
(กองทุนต้ นทำง) เข้ ำกองทุนรวมหุ้นระยะยำวซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำร (กองทุนปลำยทำง) ตำมเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรได้ เพื่อให้ กำร
บริ หำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนบำงรูปแบบในระยะแรก ทังนี
้ เ้ มื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เมื่อใดและด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัท
จัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ และจะ
ประกำศลงใน (www.solarisfunds.com)) โดยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ยงั มิ
ให้ ดำเนินกำรในระยะแรกประกอบด้ วย

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยในกลุม่ กองทุน “อินโนเทค” ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท หน้ ำ 25/41
จัดกำรจะสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนรวม “อินโนเทค”
(กองทุนต้ นทำง) เข้ ำกองทุนรวมหุ้นระยะยำวซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำร (กองทุนปลำยทำง) ตำมเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรได้ เพื่อให้ กำร
บริ หำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนบำงรูปแบบในระยะแรก ทังนี
้ ้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เมื่อใดและด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัท
จัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ และจะ
ประกำศลงใน (www.innotechasset.com) โดยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ยงั มิ
ให้ ดำเนินกำรในระยะแรกประกอบด้ วย

8.3 วิธีกำร
สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน

ในระยะแรก บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ บริ กำรเฉพำะรูปแบบกำร
สับเปลีย่ นตำมที่ระบุในข้ อ 8.2.1.2 เรื่ อง กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำก
กองทุนรวมอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรมำยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรประกอบด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้ 1) ผ่ำนบริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงโทรศัพท์
และ อินเทอร์ เน็ต) 3) ผ่ำนบริ กำรคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติทงนี
ั ้ กำร
สับเปลีย่ นในรูปแบบอื่น ๆ ตำมทีร่ ะบุในข้ อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นัน้
จะยังไม่เปิ ดให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ถ้ ำบริกำรดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ ได้ เมื่อใดบริ ษัท
จัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ ประกำศลง
ใน (www.solarisfunds.com) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนได้ โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

ในระยะแรก บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ บริ กำรเฉพำะรูปแบบกำร
สับเปลีย่ นตำมที่ระบุในข้ อ 8.2.1.2 เรื่ อง กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำก
กองทุนรวมอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรมำยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรประกอบด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้ 1) ผ่ำนบริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงโทรศัพท์
และ อินเทอร์ เน็ต) 3) ผ่ำนบริ กำรคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติทงนี
ั ้ กำร
สับเปลีย่ นในรูปแบบอื่น ๆ ตำมทีร่ ะบุในข้ อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นัน้
จะยังไม่เปิ ดให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ถ้ ำบริกำรดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ ได้ เมื่อใดบริ ษัท
จัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนฯ ประกำศลง
ใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนได้ โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

หน้ ำ 27/41
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ลงทุน
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ข้ อมูลเดิม
(2) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัท
จัดกำรผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรนี ้ได้ ทกุ วัน โดย
ผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ บริ กำรทุกวัน
ระหว่ำงเวลำ 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรื อผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์
ของ บริ ษัทจัดกำรได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-624– 6333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรที่ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ระบุอยูใ่ น
คูม่ ือกำรใช้ บริกำร ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน
(www.solarisfunds.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำม
ถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำง
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถทำ
รำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลีย่ นเป็ นจำนวนเงินที่ต้องกำรได้ รับจำกกำร
ขำยคืนกองทุนต้ นทำงเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลำยทำง หรื อเป็ นจำนวนเงินลงทุน
ไม่ต่ำกว่ำ 1,000 บำท (หนึง่ พันบำทถ้ วน) หรื อ 100 หน่วย แล้ วแต่กรณีโดยไม่
จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึ่งจะ
ประกำศใน (www.solarisfunds.com)

ข้ อมูลใหม่
(2) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัท
จัดกำรผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรนี ้ได้ ทกุ วัน โดย
ผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ บริ กำรทุกวัน
ระหว่ำงเวลำ 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรื อผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์
ของ บริ ษัทจัดกำรได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-624– 6333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรที่ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ระบุอยูใ่ น
คูม่ ือกำรใช้ บริกำร ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน
(www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com)โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำม
ถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำง
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.innotechasset.com)สำมำรถทำ
รำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลีย่ นเป็ นจำนวนเงินที่ต้องกำรได้ รับจำกกำร
ขำยคืนกองทุนต้ นทำงเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลำยทำง ไม่กำหนด มูลค่ำขันต
้ ำ่
แล้ วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechasset.com)

หมายเหตุ
หน้ ำ 27/41

กำรทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร ถ้ ำเปิ ด
บริ กำรแล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง (www.solarisfunds.com)

กำรทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร ถ้ ำเปิ ด
บริ กำรแล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง (www.innotechasset.com)

หน้ ำ 28/41
5

ตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว
เรื่อง
16.2 เงื่อนไขพิเศษ

ข้ อมูลเดิม
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย
หนึง่ ฉบับ และปิ ดประกำศไว้ ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร
และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืนที่ ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)

19.กำรขอมติผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน และ
วิธีกำรแก้ ไขโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีกำร
จัดกำร:

19.3. ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรได้ กระทำตำมมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ มีมติแก้ ไข
และแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ
ภำยใน 15 วัน
มูลค่ำหน่วยลงทุนตำม (1) หมำยถึง มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน เมื่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิม่ จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำย
ทรำบและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ ภำยใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิ่ม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน

ทีอ่ ยู่ (ภำษำไทย) : ชัน้ 8
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : ชัน้ 8

ข้ อมูลใหม่
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่
ฉบับ/ หรื อประกำศขึ ้นเว็บไซด์บริ ษัท (www.innotechasset.com) และปิ ดประกำศ
ไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้
ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ ใช้ ในกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
19.3. ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรได้ กระทำตำมมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ มีมติแก้ ไข
และแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ
/หรื อประกำศขึ ้นเว็บไซด์บริษัท (www.innotechasset.com) ฉบับภำยใน 15 วัน
มูลค่ำหน่วยลงทุนตำม (1) หมำยถึง มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน เมื่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิม่ จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำย
ทรำบและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ /หรื อประกำศขึ ้นเว็บ
ไซด์บริ ษัท (www.innotechasset.com) ภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : ชัน้ 19
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : ชัน้ 19

EP-LTF

หมายเหตุ
หน้ ำ 34/41
เพิ่มเติม ข้ อควำม
/ หรื อประกำศขึ ้น
เว็บไซด์บริษัท
(www.innotecha
sset.com)
หน้ ำ 37/41
เพิ่มเติม ข้ อควำม
/ หรื อประกำศขึ ้น
เว็บไซด์บริษัท
(www.innotecha
sset.com

ปรับปรุงข้ อควำม
ที่อยู่ ชันในกำร
้
ดำเนินกิจกำร

หมายเหตุ : ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถดูตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.innotechasset.com
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง
คำจำกัดควำม /
คำนิยำม :

1.ชื่อ ประเภท
และอำยุของ
โครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม:
2. จำนวเงินทุน
ของโครงกำร
จัดกำรกองุทน
รวม มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้ จำนวน
ประเภท รำคำ
ของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขำย:

ข้ อมูลเดิม
โครงกำร หมำยถึง กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุน หมำยถึง กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ
บริ ษัทจัดกำร หมำยถึง บริ ษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมำยถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อ
กำรเลี ้ยชีพ
1.1.ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Solaris Equity RMF

ข้ อมูลใหม่
โครงกำร หมำยถึง กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุน หมำยถึง กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ
บริ ษัทจัดกำร หมำยถึง บริ ษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมำยถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดอินโนเทคสำรทุนเพื่อ
กำรเลี ้ยงชีพ
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Innotech Equity RMF

หมายเหตุ
หน้ ำ 1/42

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 1000 บำท
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 100 หน่วย
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ำ่ : 100 หน่วย
รำยละเอียดเพิม่ เติม :

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ำ่ : ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม่ เติม :

หน้ ำ 4/42

หน้ ำ 3/42

1

S-EQRMF

ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง
5.2.3. กำรรับ
ชำระเงินและ
กำรเก็บรักษำ
เงินค่ำจองซื ้อ
หน่วยลงทุน

ข้ อมูลเดิม
(1) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสดหรื อ เช็คหรื อดรำฟต์โดยเช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีกระแสรำยวันในนำม “บลจ.โซลำริ ส
เพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด” ได้ ที่ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
และธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
(2) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระ
เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อดรำฟต์โดยจะต้ องลงวันที่ที่ จองซื ้อและ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.โซลำริ ส เพื่อบัญชีจอง
ซื ้อกองทุนเปิ ด”
ซึง่ ประกำศใน (www.solarisfunds.com) บริ ษัทจัดกำรหรื อ

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
(1) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น หน้ ำ 17/42
เงินสดหรื อ เช็คหรื อดรำฟต์โดยเช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีกระแสรำยวันในนำม “บลจ.อินโนเทค
เพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด” ได้ ที่ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด(มหำชน) ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
และธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
(2) กรณีที่จองซื ้อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระ
เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อดรำฟต์โดยจะต้ องลงวันที่ที่ จองซื ้อและ
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีออมทรัพย์ในนำม “บลจ.อินโนเทค เพือ่ บัญชีจอง
ซื ้อกองทุนเปิ ด”
ซึง่ ประกำศใน (www.innotechasset.com) บริ ษัทจัดกำรหรื อ
หน้ ำ 20/42

ผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com)
(www.solarisfunds.com) บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน

ผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com)
(www.innotechasset.com) บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน

หน้ ำ 21/42

กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ถ้ำเปิ ดบริกำร
แล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง www.innotechasset.com ภำยใน 15 วัน

หน้ ำ 23/42

7.กำรรับซื ้อคืน กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ถ้ำเปิ ดบริกำร
หน่วยลงทุน :
แล้ วบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผ่ำนช่องทำง www.solarisfunds.com ภำยใน 15 วัน
7.2 รำยละเอียด
ช่องทำงกำรรับ
ซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม :
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง
7.4.2 กำรรับ
ซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยผ่ำน
บริ กำรธุรกรรม
ทำง
อิเล็กทรอนิกส์

ข้ อมูลเดิม
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะประกำศลงใน (www.solarisfunds.com) ใน
กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถทำได้ ตำมประเภทบริ กำรดังนี ้ คือ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์ของ
บริ ษัทจัดกำรได้ ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-6246333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำ
รำยกำรที่ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้ออขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ระบุอยูใ่ นคูม่ ือกำร
ใช้ บริ กำร โดยต้ องขำยคืนเป็ นจำนวนเงิน ไม่ตำ่ กว่ำ 1,000 บำท (หนึง่ พันบำทถ้ วน)
หรื อเป็ นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ตำ่ กว่ำ 100หน่วย (หนึง่ ร้ อยหน่วย) แล้ วแต่กรณีโดย
ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะ
ประกำศใน (www.solarisfunds.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยตังขึ
้ น่ เองเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ และปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำมถูกต้ องเพือ่ ให้ รำยกำร
ดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรขำยหน่วยลงทุนทำงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถทำรำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยต้ องขำยคืนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 1,000 บำท (หนึง่ พันบำทถ้ วน) หรื อเป็ น
จำนวนหน่วยลงทุน ไม่ตำ่ กว่ำ 100 หน่วย (หนึง่ ร้ อยหน่วย) แล้ วแต่กรณีโดยไม่
จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะ
ประกำศใน(www.solarisfunds.com)

ข้ อมูลใหม่
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะประกำศลงใน (www.innotechasset.com) ใน
กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถทำได้ ตำมประเภทบริ กำรดังนี ้ คือ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทำงโทรศัพท์ของ
บริ ษัทจัดกำรได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำ
รำยกำรที่ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้ออขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ระบุอยูใ่ นคูม่ ือกำร
ใช้ บริ กำร โดยขำยคืน ไม่กำหนด จำนวนเงินขันต
้ ่ำ และ ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุน
แล้ วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งใน
อนำคต ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechassest.com)

หมายเหตุ
หน้ ำ 24/42

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechassest.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยตังขึ
้ น่ เองเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ และปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำมถูกต้ องเพือ่ ให้ รำยกำร
ดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรขำยหน่วยลงทุนทำงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.innotechassest.com) สำมำรถทำรำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยขำยคืน ไม่กำหนด ขันต
้ ่ำ แล้ วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ
ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน (www.innotechassest.com)

3

S-EQRMF

ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง
8.2. รำยละเอียด
กำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงุทน
เพิ่มเติม :

ข้ อมูลเดิม
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในระยะแรก ทังนี
้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เมื่อใดและ
ด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะประกำศลงใน (www.solarisfunds.com)

8.2.1 รูปแบบกำร 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ต้ องกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดเพือ่ กำรเลี ้ยงชีพ
สับเปลีย่ นหน่วย ภำย ใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรสำมำรถทำได้ โดยติดต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อ
ลงทุน
ผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันทำกำรซื ้อขำย ซึง่ ผู้ถือหน่วย ลงทุนจะต้ องกรอกแบบ “คำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (สับเปลีย่ นภำยใน บลจ.โซลำริ ส)” โดยระบุจำนวนเงินหรื อ
จำนวน หน่วยลงทุนที ต้ องกำรสับเปลีย่ น และบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนจะส่ง
มอบหลักฐำนกำรรับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐำน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี วำมประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดโซลำริ ส ตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนต้ นทำง) ไปยังกองทุนรวม
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น (กองทุนปลำยทำง)
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำได้ ดงั นี ้
1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
ปลำยทำงนันๆ
้ ก่อน เพื่อกรอกใบคำสัง่ ซื ้อเพื่อกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุน
ปลำยทำง และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำสำเนำใบคำสัง่ ซื ้อดังกล่ำวมำติดต่อกับบริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของ กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
(กองทุนต้ นทำง)

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หน้ ำ 25/42
ในระยะแรก ทังนี
้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เมื่อใดและ
ด้ วยวิธีกำรใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะประกำศลงใน(www.innotechasset.com)
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ต้ องกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดเพือ่ กำรเลี ้ยงชีพ
ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรสำมำรถทำได้ โดยติดต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อ
ผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันทำกำรซื ้อขำย ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกแบบ “คำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (สับเปลีย่ นภำยใน บลจ.อินโนเทค)” โดยระบุจำนวนเงินหรื อ
จำนวนหน่วยลงทุนที ต้ องกำรสับเปลีย่ น และบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนจะส่ง
มอบหลักฐำนกำรรับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐำน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี วำมประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของ
หน้ ำ 26/42
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนต้ นทำง) ไปยังกองทุนรวม
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น (กองทุนปลำยทำง)
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำได้ ดงั นี ้
1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
ปลำยทำงนันๆ
้ ก่อน เพื่อกรอกใบคำสัง่ ซื ้อเพื่อกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุน
ปลำยทำง และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำสำเนำใบคำสัง่ ซื ้อดังกล่ำวมำติดต่อกับบริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
(กองทุนต้ นทำง)
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง

ข้ อมูลเดิม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ ำมำติดต่อที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของกองทุนเปิ ดโซลำริ
สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนต้ นทำง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ ม
“คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นไป บลจ.อื่น)”

ข้ อมูลใหม่
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ ำมำติดต่อที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของ กองทุนเปิ ดอิน
โนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนต้ นทำง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ ม
“คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นไป บลจ.อื่น)”

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทำรำยกำรสับเปลีย่ นออกจำกกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ เรี ยบร้ อยแล้ ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลีย่ นกองทุน ไม่ได้ เว้ นแต่
บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
3. ในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำก กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยชีพ จำนวนในกำรสัง่ สับเปลีย่ นต้ องไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขันต
้ ่ำในกำรสัง่ ขำยคืน
เป็ นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่ำ 1,000 บำท (หนึง่ พันบำทถ้ วน) หรื อเป็ นจำนวนหน่วย
ลงทุน ไม่ต่ำกว่ำ 100 หน่วย (หนึง่ ร้ อยหน่วย) แล้ วแต่กรณี
4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นผู้โอนเงินหรื อเช็คสัง่ จ่ำยให้ กบั บริ ษัทจัดกำรหรื อ
นำยทะเบียนของกองทุนปลำยทำง พร้ อมกับส่งหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุน
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนของกองทุนปลำยทำง
ภำยใน 12:00 น. ของวันทำกำรที่ 4 นับตัง่ แต่วนั ที่คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/
โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นไป บลจ.อื่น) จำกกองทุนเปิ ดโซลำริสตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ มีผล ทังนี
้ ้ กรณีบริ ษัทจัดกำรยกเลิกคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่
ได้ มีคำสัง่ ไว้ แล้ วนำยทะเบียนไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองดังกล่ำว
อนึง่ ใบยืนยัน กำรสับเปลีย่ นกองทุน พร้ อมใบเสร็ จรับเงินและใบกำกับภำษี สำหรับ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง่ แต่วนั ที่ทำคำขอสับเปลีย่ นกองทุน
เพื่อกำรขำยหน่วยลงทุนออกจำก กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทำรำยกำรสับเปลีย่ นออกจำก กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำร
ทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ เรี ยบร้ อยแล้ ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลีย่ นกองทุนไม่ได้ เว้ นแต่
บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
3. ในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำก กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ จำนวนในกำรสัง่ สับเปลีย่ น ไม่กำหนด มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรสัง่ ขำยคืน หรื อ
ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี

หมายเหตุ
หน้ ำ 26/42

4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นผู้โอนเงินหรื อเช็คสัง่ จ่ำยให้ กบั บริ ษัทจัดกำรหรื อ
นำยทะเบียนของกองทุนปลำยทำง พร้ อมกับส่งหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุน
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนของกองทุนปลำยทำง
ภำยใน 12:00 น. ของวันทำกำรที่ 4 นับตัง่ แต่วนั ที่คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/
โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นไป บลจ. อื่น) จำก กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ มีผล ทังนี
้ ้ กรณีบริ ษัทจัดกำรยกเลิกคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่
ได้ มีคำสัง่ ไว้ แล้ วนำยทะเบียนไม่ต้องจัดทำ หนังสือรับรองดังกล่ำว
อนึง่ ใบยืนยันกำรสับเปลีย่ นกองทุน พร้ อมใบเสร็ จรับเงินและใบกำกับภำษี สำหรับ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง่ แต่วนั ที่ทำคำขอสับเปลีย่ นกองทุน
เพื่อกำรขำยหน่วยลงทุนออกจำก กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง

ข้ อมูลเดิม
ผู้ลงทุนที่ ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพภำยใต้ กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น (กองทุนต้ นทำง) มำยังกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ให้ สำมำรถทำได้ โดย

ข้ อมูลใหม่
ผู้ลงทุนที่ ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพภำยใต้ กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น (กองทุนต้ นทำง) มำยัง กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำร
ทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ให้ สำมำรถทำได้ โดย

โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินทีต่ ้ องกำรสับเปลีย่ น ณ วันที่ ยื่นคำสัง่ สับเปลีย่ น
เนื่องจำก บริ ษัทจัดกำรต้ องรอเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนทุนกองทุนปลำยทำง
ก่อน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำย หรื อรับซื ้อคืนของกองทุนเปิ ดโซลำริ
สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ต้ องให้ สำเนำคำสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นจำกบลจ.อื่น)” ให้ กบั ผู้ลงทุนนำไปยื่นต่อ
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียน ของกองทุนต้ นทำง

โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินทีต่ ้ องกำรสับเปลีย่ น ณ วันที่ ยื่นคำสัง่ สับเปลีย่ น
เนื่องจำก บริ ษัทจัดกำรต้ องรอเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนทุนกองทุนปลำยทำง
ก่อน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำย หรื อรับซื ้อคืนของ กองทุนเปิ ดอินโน
เทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ต้ องให้ สำเนำคำสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นจำกบลจ.อื่น)” ให้ กบั ผู้ลงทุนนำไปยื่นต่อ
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนของกองทุนต้ นทำง

อนึง่ หำกผู้ลงทุนที่ต้องกำรสับเปลีย่ นเข้ ำกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยง
ชีพ ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดโซลำริ
สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ ก่อน
2. ผู้ลงทุนต้ องติดต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
ต้ นทำง เพื่อกรอกใบคำสัง่ ขำยคืนเพื่อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนต้ น
ทำง โดยผู้ลงทุนต้ องนำสำเนำคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน
(สับเปลีย่ นจำกบลจ.อื่น) ไปยื่นต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของกองทุนต้ นทำง
เพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรของกองทุนต้ นทำงจัดทำเช็คตำมจำนวนเงินที่ ลูกค้ ำได้ รับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลีย่ นเข้ ำกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยง
ชีพ สัง่ จ่ำย “บลจ.โซลำริ ส เพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด”
สำหรับกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อมำซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำร
ทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ นำยทะเบียนของบริ ษัทจัดกำร

อนึง่ หำกผู้ลงทุนที่ต้องกำรสับเปลีย่ นเข้ ำ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดบัญชี กองทุน
เปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ ก่อน
2. ผู้ลงทุนต้ องติดต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
ต้ นทำง เพื่อกรอกใบคำสัง่ ขำยคืนเพื่อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนต้ น
ทำง โดยผู้ลงทุนต้ องนำสำเนำคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน
(สับเปลีย่ นจำก บลจ. อื่น) ไปยื่นต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนของกองทุนต้ นทำง
เพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรของกองทุนต้ นทำงจัดทำเช็คตำมจำนวนเงินที่ ลูกค้ ำได้ รับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลีย่ นเข้ ำ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ สัง่ จ่ำย “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด”
สำหรับกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อมำซื ้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำ
สำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ นำยทะเบียนของบริ ษัทจัดกำร
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เรื่อง

ข้ อมูลเดิม
ในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อมำซื ้อหน่วย ลงทุนกองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ จำนวนในกำรสัง่ สับเปลีย่ นเข้ ำต้ องไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ครัง้ แรก 1,000 บำท และ ครัง้ ต่อไป 500 บำท (แล้ วแต่กรณี) และ
หำกจำนวนเงินที่ทำคำขอสับเปลีย่ นกองทุน มำซื ้อ กองทุนเปิ ดโซลำริ สตรำสำรทุน
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ไม่เข้ ำเงื่อนไขขันต
้ ่ำในกำรซื ้อครัง้ แรก 1,000
บำท หรื อครัง้ ต่อไป 500 บำท บริษัทจัดกำร ของกองทุนปลำยทำงจะยกเลิกคำขอ
สับเปลีย่ นดังกล่ำว และนำยทะเบียนจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทรำบ ทังนี
้ ้
ค่ำธรรมเนียมในกำรสับเปลีย่ น (ถ้ ำมี) หำกผู้สนับสนุน ได้ เรี ยกเก็บไว้ แล้ ว จะไม่คืน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้ อมูลใหม่
ในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อมำซื ้อหน่วย ลงทุน กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำสำร
ทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ จำนวนในกำรสัง่ สับเปลีย่ นเข้ ำต้ องไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขันต
้ ่ำใน
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ครัง้ แรก 1,000 บำท และ ครัง้ ต่อไป 500 บำท (แล้ วแต่กรณี)
และหำกจำนวนเงินที่ทำคำขอสับเปลีย่ นกองทุน มำซื ้อ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตรำ
สำรทุนเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (กองทุนปลำยทำง) ไม่เข้ ำเงื่อนไขขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ แรก
1,000 บำท หรื อครัง้ ต่อไป 500 บำท บริ ษัทจัดกำร ของกองทุนปลำยทำงจะยกเลิก
คำขอสับเปลีย่ นดังกล่ำว และนำยทะเบียนจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทรำบ ทังนี
้ ้
ค่ำธรรมเนียมในกำรสับเปลีย่ น (ถ้ ำมี) หำกผู้สนับสนุน ได้ เรี ยกเก็บไว้ แล้ ว จะไม่คืน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน

8.2.2 วิธีกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในระยะแรก บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิยงั มิให้ มีกำรสับเปลีย่ น ทังนี
้ ้ถ้ ำบริ กำร
ดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ ได้ เมื่อใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ประกำศลงใน
(www.solarisfunds.com) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนได้ โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

8.2.2 วิธีกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในระยะแรก บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิยงั มิให้ มีกำรสับเปลีย่ น ทังนี
้ ้ถ้ ำบริ กำร
ดังกล่ำวสำมำรถเปิ ดให้ ใช้ ได้ เมื่อใด บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ประกำศลงใน
(www.innotechasset.com) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนได้ โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

ในกำรสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบ
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นภำยใน บลจ.โซลำริ ส)

ในกำรสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบ
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน/โอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นภำยใน บลจ.อินโนเทค)

หมายเหตุ
หน้ ำ 27/42

7

S-EQRMF

ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง

ข้ อมูลเดิม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
กำรทำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำม
ถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำง
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.solarisfunds.com) สำมำรถทำ
รำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
16. วิธีกำร
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่
คำนวณ
ฉบับ และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และจัดให้
กำหนดเวลำใน มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ
กำรคำนวณ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
และกำร
ประกำศมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่ำหน่วย
ลงทุนและ
รำคำหน่วย
ลงทุน
หลักเกณฑ์
และวิธีกำร
ดำเนินกำรใน
กรณีที่มีมลู ค่ำ
หน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง

ข้ อมูลใหม่
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
กำรทำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำม
ถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์โดยบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทำง
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.innotechasset.com) สำมำรถทำ
รำยกำรได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่
ฉบับ /หรื อประกำศขึ ้นเว็บไซด์บริ ษัท (www.innotechasst.com)
และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และจัดให้
มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)

หมายเหตุ
หน้ ำ 27/42
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ตารางแก้ ไขรายละเอียดข้ อมูล จัดการกองทุนเปิ ดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
เรื่อง
19. กำรขอมติ
ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ
วิธีกำรแก้ ไข
โครงกำร
จัดกำรกองทุน
รวม หรื อแก้ ไข
วิธีกำรจัดกำร:

ข้ อมูลเดิม
19.2 ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรได้ กระทำตำมมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ มีมติแก้ ไข
และแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ
ภำยใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี

ข้ อมูลใหม่
19.2 ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรได้ กระทำตำมมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ มีมติแก้ ไข
และแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยและจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ / หรื อ
ประกำศขึ ้นเว็บไซด์บริ ษัท (www.innotechasst.com) ภำยใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี

หมายเหตุ
หน้ ำ 38/42
เพิ่มเติม : /หรื อ
ประกำศขึ ้นเว็บไซด์
บริ ษัท
(www.innotechasst
.com)

ส่วนที่ 2
ข้ อผูกพัน

ที่อยู่ (ภำษำไทย) : ชัน้ 8
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : ชัน้ 8

ที่อยู่ (ภำษำไทย) : ชัน้ 19
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : ชัน้ 19

ปรับปรุงข้ อควำม
ที่อยู่ ชันในกำร
้
ดำเนินกิจกำร

หมายเหตุ : ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถดูตารางแก้ ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.innotechasset.com
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