ที่ IAM 149/ 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งปรับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ (S-EQRMF)

เรี ยน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (บริ ษัท) ในฐานะบริ ษัทจัดตั ้งและจัด การกองทุนเปิ ดอินโนเทค
ตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขอแจ้ งการปรับค่าธรรมเนียมของกองทุน ดังนี ้
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ

อัตราเดิม*

อัตราใหม่ *

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ร้ อยละ 0.070 ต่อปี

ร้ อยละ 0.055 ต่อปี

ตามโครงการ*
ไม่เกินร้ อยละ 0.535 ต่อปี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว คิด จากมูลค่าทรัพ ย์ สินทั ง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนีส้ ิ นทัง้ หมดก่อ นหัก ค่าธรรมเนีย ม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุน
ทั ง้ นี ้ การปรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มข้ า งต้ น จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ง้ แต่ วัน ที่ 1 กั น ยายน 2562 โดยบริ ษั ท จะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั ้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนอินโนเทค จากัด
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ที่ IAM 150/ 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งปรับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

เรี ยน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั ้งและจัดการกองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร
หุ้นระยะยาว ขอแจ้ งการปรับค่าธรรมเนียมของกองทุน ดังนี ้
กองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว

อัตราเดิม*

อัตราใหม่ *

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ร้ อยละ 0.070 ต่อปี

ร้ อยละ0.055 ต่อปี

ตามโครงการ*
ไม่เกินร้ อยละ 0.075 ต่อปี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว คิด จากมูลค่าทรัพ ย์ สินทั ง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนีส้ ิ นทัง้ หมดก่อ นหัก ค่าธรรมเนีย ม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุน
ทั ง้ นี ้ การปรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มข้ างต้ นจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2562 โดยบริ ษั ท จะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั ้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบโดยทัว่ 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

