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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุน
เพื่อการเลีย้งชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทนุยอมรบัความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได ้

▪ ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 
▪ ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ  ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น

ประกนั 
▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการลงทุน และจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยไดร้ับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพิ่ม        
และ/หรือเบีย้ ปรบัตามประมวลรษัฎากร ดงันัน้ ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ขา้ใจ รวมทัง้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรบัคู่มือภาษีไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทนุ 

▪ บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชนก์บั 1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูม้ี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึง
ผูท้ี่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา  หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) 
หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับ
หน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่
ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้  การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

▪ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้
สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
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ชื่อโครงการ     กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 
      INNOTECH EQUITY RMF (I-EQRMF) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม   5 ตลุาคม 2552 

วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   12 พฤศจิกายน 2552 

 

 
 

ประเภทของกองทนุ 
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ   

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยจะมุ่งเนน้ลงทนุ
ในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารหนี ้หรือเงินฝาก หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น    
หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
อนึ่ง กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพื่อการลดความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ และอาจลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เชื่อถือต ่ากวา่ระดบัความนา่เชื่อถือที่สามารถลงทนุได ้(Non Investment Grade)    
หรือตราสารทนุของบรษิัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Security) 
 
ดัชนีชีว้ัดของกองทุนนี ้
ผูล้งทุนควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนนีก้ับดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET TRI) ซึ่งเป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบ   
ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพในระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ใหเ้ขา้ใจก่อน
การตดัสินใจลงทนุ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควร และเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ 
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน า้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปล่ียนแปลง
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดัและเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่
ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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กองทุนนีเ้ป็นกองทุนทีมี่การก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

• ไม่มี 
กองทุนนีมี้จ านวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

• 1,000 ลา้นบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กองทุนนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ป็นระยะเวลาเท่าใด 

• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น  และยอมรับความเส่ียงจากการลงทุน         
ในหุน้ได ้

• บคุคลธรรมดาที่ตอ้งการลงทนุระยะยาวสาหรบัเตรียมไวใ้ชจ้่ายเมื่อเกษียณอาย ุโดยหากลงทนุตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจะ
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

• ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Capital Gain)  

• ผูล้งทุนจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี โดยเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณ
ภาษีเงินไดต้ามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของเงินไดท้ี่เสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเขา้กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ หรือ กบข. แลว้ไม่เกิน 500,000 บาท (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี)  
ทัง้นี ้เพื่อสิทธิประโยชนท์างภาษี ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และคู่มือภาษีใหเ้ขา้ใจ 
ก่อนลงทนุ 

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร? 

• ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
กองทุนนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

• วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก: วนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 
 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ถดัไป: วนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 
 
 
 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

• วิธีการขายหน่วยลงทุน: ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการตั้งแต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์                
ถึง 15.30 น. ที่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  

 จ านวนเงินลงทุนขัน้ต ่า:  ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรกผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป   
โดยค านวณเป็นหน่วยลงทนุได ้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ เช่น หากผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
จ านวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.5044 บาท ต่อหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุจะไดร้บั
จ านวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044) 

 
       ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต ์ลงวันที่ที่สั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้

กองทนุเปิด” หรือน าเช็คหรือเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารท่ีก าหนด ดงัต่อไปนี ้
 

ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ัญช ี

กสิกรไทย ส านกัสีลม 001-1-32056-2 
ไทยพาณิชย ์ ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร)์ 168-3-00235-4 
กรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 101-3-39818-3 
กรุงไทย สรุวงศ ์ 023-6-06624-2 
กรุงศรีอยธุยา ซิลลิคเฮา้ส ์ 503-0-00078-2 
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ สนญ.อาคารควิเฮา้ส ์ 889-1-01076-1 
ทหารไทย อาคารสาทรซิตี ้ 004-1-05497-4 
ธนชาต ิ สีลมคอมเพล็ก 261-3-00955-0 

 
 

วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชยถ์ึง  14.00 น. โดยติดต่อได ้      
ที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ โดยไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ทัง้นี ้
บรษิัท จดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรม
ในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลดังที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
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กองทุนรวมนีมี้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

• กองทนุรวมนีม้ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่ง
ที่รบัไวแ้ลว้ และการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้ะบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ 10. ขอ้ 11. 
และขอ้ 12. ตามล าดบั 

 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการที่บริษัทจดัการก าหนดให้
สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ตามก าหนดเวลาการรบัค าสั่งขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 

 
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร   

• หน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 
         
ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน      
หน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่หน่วยลงทนุล่าสดุของกองทนุไดด้ว้ยวิธี ดงันี ้

• Website ของบรษิัทจดัการท่ี www.innotechasset.com 

• ติดต่อสอบถามไดท้ี่ บลจ.อินโนเทค โทร 02-624-6333 

• สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

• บริษัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้  และขาย
คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั
ท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 
ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร 

• การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย
ลงทุนและสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัผูล้งทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ส  านักงานของบริษัท
จดัการหรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.innotechasset.com 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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กองทุนรวมนีมี้ชอ่งทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

• บรษิัทจดัการ โทรศพัท ์ 0-2624-6333  

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help  Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

• กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาท โดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

• ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 , 02-296-5809 
 

 
  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั  
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2624-6333 www.innotechasset.com 
 
ลักษณะกิจการ 
กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (I-EQRMF) 

เป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  กองทุนส่วน
บุคคล และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม ซีมิโก ้จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการ
กองทุน โซลาริส จ ากัด เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555 และปัจุบนัเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากัด เมื่อวนัท่ี 
25 กนัยายน 2561 
 
ผู้ถือหุ้น 
 ถือหุน้ โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 99.99%  
 
ทุนจดทะเบียน 
 จ านวน    67,620,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น   13,524,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 
 เรียกช าระแลว้   67,620,000 บาท เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 
 
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

1. คณุพรรณี สถาวโรดม ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. คณุชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา ต าแหน่ง กรรมการ 
3. คณุสมพร  ศศิโรจน ์  ต าแหน่ง กรรมการ 
4. คณุพิชยั   หยิ่มใจพนูทรพัย ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
5. คณุสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
6. คณุวิภา  พฒันวณิชยก์ลุ ต าแหน่ง กรรมการ 
7. คณุปีเตอร ์จอหน์ เอ็มบลิน  ต าแหน่ง กรรมการ 
8. คณุอสันี   ทรพัยวณิช ต าแหน่ง กรรมการ 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

http://www.innotechasset.com/
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รายชื่อผู้บริหารของบริษัท 
1. คณุสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. คณุสภุาพร  หมู่พยคัฆ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด 
3. คณุอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ 
4. คณุชนิตา  ดิษยธาวิน ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
5. คณุพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่จดัการกองรีท 
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 2 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 63) 
- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 19,642,363.73 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 63) 

 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ ต าแหน่ง กรรมการ 
3. นายวิศรุต เสกสรรพานิช ต าแหน่ง กรรมการ 
4. นางสาวชตุิมน แกว้คีรี  ต าแหน่ง กรรมการ 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

 
 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ างานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดการกองทนุ 

นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ M.Sc. Management, Otto-von-Guericke 
University Magdeburg, Germany 
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
อินโนเทค จ ากดั  
- นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
- นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ ส านกังานประกนัสงัคม 
- Senior Associate ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอฟเอเอส 
- นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคารยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

   - นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
นางสาวภทัรวรรณ  ตรติานิภากลุ บรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค 
จ ากดั 

  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
    - ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั จ ากดั 
  - ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั 

จ ากดั 
    - เจา้หนา้อาวโุสบรหิารความเส่ียง บรษิัทหลกัทรพัย ์แอท

เซท พลสั จ ากดั 



กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  I-EQRMF 9 

 
 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแล
ผลประโยชน ์(Trustee)  

• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั     โทรศพัท ์0-2695-5000  โทรสาร 0-2695-5939 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2635-1700  โทรสาร 0-2635-1618 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2658-8888  โทรสาร 0-2658-8656 
-      บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2659-8000 โทรสาร 0-2627-3462 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศพัท ์0-2627-3100  โทรสาร 0-2263-2064 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน )   โทรศพัท ์0-2659-3456  โทรสาร 0-2659-3457 

       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2659-7000  โทรสาร 0-2646-1112 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2305-9000  โทรสาร 0-2305-9505 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2658-9000  โทรสาร 0-2658-9248 
       -      ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2680-3120  โทรสาร 0-2680-3182 
       -     ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2359-0000  โทรสาร 0-2677-7211 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั     โทรศพัท ์0-2697-3800 โทรสาร 0-2697-3880 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2618-1000  โทรสาร 0-2618-1030 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2205-7000  โทรสาร 0-2263-2124 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2217-8852    โทรสาร 0-2217-8800 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2638-5000  โทรสาร 0-2285-0979 
       -      บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2658-6300  โทรสาร 0-2658-6301 

 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลังซึ่งบริษัทจะ

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป หรือเว็บไซตข์องบรษิัท www.innotechasset.com 
 

• นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 
 

• ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 
 

http://www.innotechasset.com/
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ทั้งนี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนย์ังมีหนา้ที่ตามกฏหมายในการ
รกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 
ผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมทีท่่านลงทุน  
นายประวิทย  ์วิวรรณธนานุตร  ์หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  หรือ 
นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ แห่งบรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั ในฐานะผูส้อบบญัชี โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนีไ้ด้ทีช่่องทางใดบ้าง 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต์ีแ้สควร ์ชัน้ 19 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2624-6333 
www.innotechasset.com 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
 

 

• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ความเส่ียงจากการที่บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถ 
ช าระเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไวห้ากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้จะส่งผล
ใหต้ราสารท่ีลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยวิเคราะห ์
และประเมินปัจจยัที่มีผลกระทบรวมทั้งปัจจยัพืน้ฐานของตราสารเพื่อใหม้ั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้วิธีการและความถ่ีในการ
วิเคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ และคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้รือตราสารทุนอาจมีความ         
ผันผวน ได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ                  
ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้หรือตราสารหนี ้  เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารที่กองทุนได้
ลงทนุไวเ้พิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บรษิัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่างๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทนุ
ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุนตามปัจจัยพืน้ฐานและศกัยภาพ
ของผูอ้อกตราสาร โดยค านึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุในตราสารดงักล่าว 
 

ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 
 

ปัจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 
 

http://www.innotechasset.com/
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• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้หรือ
ขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั 
ทัง้นี ้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานท่ีมีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงให้สอดคลอ้งกับประเภท
ลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทั้งนี ้  แนวทางการบริหาร
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง: เนื่องจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีความผนั
ผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ย่อมท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกว่า  
การลงทนุในสินทรพัยอ์า้งอิง (Underlying Asset) ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงนัน้อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเส่ียงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ัดการกองทุนคาดการณผิ์ดกองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และ
ในกรณีที่เป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เป็นการซือ้ขายนอกตลาด (Over the Counter: OTC) เช่น สัญญาสวอป สญัญาฟอรเ์วิรด์ 
สญัญาออปชั่น ที่ซือ้ขายนอกตลาดกองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามที่ตกลงกนัไว ้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารลงทุนในสญัญาซือ้ขาย 
ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง เพื่อลดความเส่ียง โดยจะลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับหลักทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกันความเส่ียง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละคดัเลือกคู่สญัญาที่มีสถานะการเงินมั่นคง และก าหนดวงเงินในการท าสัญญากับคู่สญัญาแต่ละราย 
เพื่อลดความเส่ียงจากการท าสญัญากับคู่สญัญารายใดรายหนึ่งมากเกินไป อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการจะเลือกสรรวิธีการป้องกัน
ความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนดา้นตลาดและดา้นเครดิตใหม้ีความเหมาะสมกบัลกัษณะของสินทรพัยอ์า้งอิง และภาวะการณ์
ของตลาด เช่น การก าหนด Market risk limit Open position limit การค านวณค่า Sensitivity Analysis และการก าหนดระดบัวงเงิน
ในการท าสญัญา เป็นตน้ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีมี่ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): คือ ความเส่ียงที่เกิดจาก 
ความผนัผวนทางดา้นราคาของสินทรพัยอ์า้งอิงซึ่งเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากภาวะการณข์องตลาดที่ผันผวน และ/หรือความ  
เส่ียงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไวเ้นื่องจากตราสารท่ีมี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงไม่สามารถเปล่ียนมือได ้และ/หรือเกิดจากการคาดการณท์ิศทางของปัจจยัอา้งอิง ผิดพลาด 
ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนต ่าหรือติดลบ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บรษิัทอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงที่เป็นไปตามเกณฑ ์
หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกับสินคา้ หรือตวัแปร
เฉพาะเมื่อสินคา้ หรือตวัแปรและโครงสรา้งของตราสารประเภทนีไ้ม่ขดักับวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อลด
ความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สญัญา และ/หรือในตราสารกองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สญัญาที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนีต้ราสารดงักล่าว โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดก้องทนุจึงพิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่
เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk): คือ ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทผูอ้อกตราสารไม่
สามารถช าระคืนเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ัญญาไวห้ากมีเหตุการณด์ังกล่าว
เกิดขึน้จะส่งผลใหต้ราสารท่ีกองทนุลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร  
และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
บรษิัทจดัการก็จะพิจารณาปรบัแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ 

ส่วนท่ี 1:  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น
ประกนั 

ไม่เกิน 20% 
 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคล ดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่ 
วนัท่ีลงทนุตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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5 ทรพัยสิ์น ดงันี ้
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผูอ้อกตราสาร
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET) 
5.2 ตราสารทนุท่ีออก โดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการ
ซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ธุรกรรม ดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
5.5.1 reverse repo 
5.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) ไม่เกิน 5% 
 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์น ดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาแลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2:  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน benchmark + 
10% 

 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทนุ 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชีเวน้แต่เป็น 
MF ที่มีอายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุคงเหลือ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี 
อายโุครงการ มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 
 

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MF ไดด้  าเนินการ
ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของ กองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 
ที่ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุ
ไม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo                ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 6 ในตอนท่ี 1.1 : อตัรส่วนการ

ลงทนุส าหรบั MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN ที่มีลกัษณะ  
ครบถว้น ดงันี ้ 
5.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในตอนที่ 1.1 : อตัราส่วน
การลงทนุส าหรบั MF ทั่วไปของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์น หรือคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 



กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  I-EQRMF 15 

 
 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 

 
หมายเหต:ุ ส าหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั Product limit 
 
ส่วนท่ี 4:  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหน่ึง ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนั ตอ้งมีจ านวนหุน้ของบรษิัทรวมกนั < 25% 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้    
(ไม่นบัรวมการถือหุน้ของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภ้าครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นท างบการเงิน 
(financial liability) * ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 
ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีสิ้นดงักล่าว
ของเจา้หนีท้ี่มคีวามเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้ืม
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีนีสิ้นทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี ้โดย
เป็นตราสาร ท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการ
ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น
รายครัง้เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
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(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดย บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตาม (1. – 9.) 
หมายเหต:ุ 
* หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ใหพ้จิารณา
ตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก าหนด          
โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม 
กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US 
GAAP) เป็นตน้ 
** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงิน
ในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี ้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS  
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ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
ว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมานการได้* (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสิ้นทัง้หมด 
เวน้ แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้า่ยอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 1.6050 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.5350 0.0321 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.5350 0.0589 
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ ไม่มี 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ไม่เกิน 2.14 ต่อปี - 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการขาย 
ในช่วงเสนอขายครัง้แรก 

รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 
ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้ ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด** ไม่เกิน 4.815 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ  (ตามที่จา่ยจรงิ) 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ 50 บาทต่อ 1 ฉบบั 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

 
หมายเหต:ุ   *   เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
  ** ไม่รวมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2563 
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ตัวอย่าง ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่าทีสุ่ด  

 มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 
AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี สูง 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี สูงมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงที่ สูงทีสุ่ด ที่จะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคญั 
D ตราสารหนีท้ี่ไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบีย้ได ้(Default) 

ชื่อหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ   (%) 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 
หุ้นสามัญ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 

 

 
 
 

พลงังานและสาธารณปูโภค 928,820.00  19.91  
อาหารและเครื่องดืม่ 612,355.00  13.12  
ขนส่งและโลจิสติกส ์ 467,820.00  10.03 
พาณิชย ์ 408,670.00  8.76 
วสัดกุ่อสรา้ง 317,900.00  6.81 
บรกิารเฉพาะกิจ 185,270.00  3.97 
บรรจภุณัฑ ์ 182,600.00  3.91 
การแพทย ์ 161,622.00  3.46 
ธนาคาร 160,500.00  3.44 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 145,920.00  3.13 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 140,625.00  3.01 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 92,500.00  1.98 
การท่องเที่ยวและสนัทนาการ 91,368.00  1.96 
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 90,000.00  1.93 

รวมหุ้นสามัญ 3,985,970.00 85.42 
เงนิฝากธนาคาร 687,259.81 14.73 
สินทรัพยห์รือหนีส้นิอื่นๆ (7,118.44) (0.15) 
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 4,666,111.37  100.00 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
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 มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 26 มิ.ย. 63 = 14.9778 บาท 
ผลตอบแทนจาก 

การลงทนุ 
ตั้งแต ่
ต้นปี 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี1 

ย้อนหลัง 
3 ปี1 

ย้อนหลัง 
5 ปี1 

ย้อนหลัง 
10 ปี1 

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน* 

กองทุน I-EQRMF -17.11 17.48 -16.57 -23.14 -6.03 -7.58 2.91 3.25 
เกณฑม์าตรฐาน -13.73 23.47 -13.66 -19.85 -2.55 0.65 9.01 8.44 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 30.07 21.35 29.84 22.24 15.50 14.37 15.74 15.83 
ความผันผวนของตัวชีว้ัด 37.45 25.65 37.15 27.33 17.87 16.12 16.55 16.84 

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวธิีการตามปีปฏทินิ 

เปรียบเทยีบกบัตวัชีว้ดั และคา่ความเสี่ยงของกองทนุรวม (SD) 
 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
กองทุน I-EQRMF 31.60 -6.15 28.60 1.35 36.02 -18.05 -1.49 10.51 -9.88 0.57 
เกณฑม์าตรฐาน 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 16.41 20.89 11.99 20.17 15.87 13.98 13.94 8.59 12.09 9.02 
ความผันผวนของตัวชีว้ัด 17.69 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 

 
หมายเหตุ:  
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 12 พฤศจิกายน 2552 
- ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ ที่ สจก.ร.1/2561  
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ  
-  ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
 

• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในชว่งเวลา 5 ปี คือ -19.86% 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
  รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2563 

  
 PTR =      Min (ซือ้ทรพัยสิ์น, ขายทรพัยสิ์น) 

                       Avg. NAV 
 

               PTR =        22,713,723.53 
                                   5,319,730.96 
  

                                                                        PTR =  4.27 
 
หมายเหต:ุ PTR ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยสิ์นกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นที่กองทุนรวม

ลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
 

การเปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ไดท้ี่บรษิัทจดัการโดยตรงหรือที่ Website ของ

บรษิัทจดัการและส านกังาน ก.ล.ต. 
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ชื่อหลักทรัพย ์  จ านวนเงนิตน้และ
จ านวนหุ้น/หน่วย 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

หุ้นสามัญ 
   

พลังงานและสาธารณูปโภค 
   

บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

98,150.00  2.10 

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

192,525.00  4.13 

บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

132,750.00  2.85 

บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

74,100.00  1.59 

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

154,350.00  3.31 

บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 

139,320.00  2.99 

บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 

137,625.00  2.95 

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

928,820.00  19.91 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

  

บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

174,515.00  3.74 

บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

177,840.00  3.81 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

260,000.00  5.57 

รวมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

612,355.00  13.12 

ขนส่งและโลจิสตกิส ์
 

  

บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  235,950.00  5.06 

บรษิัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  162,450.00  3.48 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน)  69,420.00  1.49 

รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์
 

467,820.00  10.03 

พาณิชย ์    

บรษิัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)   311,650.00  6.68 

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  97,020.00  2.08 

รวมพาณิชย ์  408,670.00  8.76 

วัสดกุ่อสร้าง 
 

  

บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 

110,400.00  2.37 

บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

207,500.00  4.45 

รวมวัสดกุ่อสร้าง 
 

317,900.00  6.81 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
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ชื่อหลักทรัพย ์  จ านวนเงนิตน้และ
จ านวนหุ้น/หน่วย 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

บริการเฉพาะกิจ    
บรษิัท เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน)  185,270.00  3.97 
รวมบริการเฉพาะกิจ  185,270.00  3.97 
บรรจุภัณฑ ์    
บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน)  182,600.00  3.91 
รวมบรรจุภัณฑ ์  182,600.00  3.91 
การแพทย ์    
บรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน)  161,622.00  3.46 
รวมการแพทย ์  161,622.00  3.46 
ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  160,500.00  3.44 
รวมธนาคาร  160,500.00   3.44 
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์    
บรษิัท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  145,920.00  3.13 
รวมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์  145,920.00  3.13 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  140,625.00  3.01 
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  140,625.00  3.01 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์    
บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  92,500.00  1.98 
รวมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์  92,500.00  1.98 
การท่องเทีย่วและสันทนาการ    

บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน  91,368.00  1.96 
รวมการท่องเทีย่วและสันทนาการ  91,368.00  1.96 
บริการรับเหมากอ่สร้าง    

บรษิัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน)  90,000.00  1.93 
รวมบริการรับเหมากอ่สร้าง 

 
90,000.00  1.93 

รวมหุ้นสามัญ 
 

3,985,970.00  85.42 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 

 

ชื่อหลักทรัพย ์  จ านวนเงนิตน้และ
จ านวนหุ้น/หน่วย 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

เงนิฝากธนาคาร    
ประเภทกระแสรายวัน    

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  2,000.00  0.04 
ประเภทออมทรัพย ์    

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  685,259.81  14.69 
รวมเงนิฝากธนาคาร  687,259.81  14.73 
รวมเงนิทุน  4,673,229.81  100.15 

ทรัพยส์ินและหนีส้นิอื่น  (7,118.44) (0.15) 
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ  4,666,111.37  100.00 
 

 
 
  
 

 กลุ่มตราสาร   มูลค่ายุติธรรม
(บาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit 

         (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 
(ข) กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์
หรือบรษิัทเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกนั 

687,259.81 14.73 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ - - 100.00 
   

(ง) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได ้หรือตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

- - 15.00 

   

รวม         687,259.81 14.73  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ          4,666,111.37 100.00  

 
หมายเหต:ุ การจดัอนัดบัความนา่เชื่อถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 
 

สรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
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• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัใน
การชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิดอินโนเทคราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทนุ
เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั  

• ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมนีเ้มื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง  

• บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น
เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลู
ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัท  

• ในกรณีที่ผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืน  

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

• บรษิัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยวิธีที่บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจัดการ (www.innotechasset.com)  

• ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุนไดท้ี่
บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  
 
 

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลนีร้วบรวม ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 

http://www.innotechasset.com/

