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                                                                                                                                                      กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี1 (I-TEP1) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 
กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 
คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

 
ค่ำธรรมเนียม 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

     
ข้อมูล ณ วันที ่20 ตุลำคม 2563 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
          กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี1 

                                             Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)                 
กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้                                      

                                                                       กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบไมม่ีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน อินโนเทค จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต: ไม่เข้ำร่วม CAC 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลำ 5 เดือน ได้ 
ดังน้ัน หำกมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 

 

 
นโยบำยกำรลงทนุ: 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก    
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลาย
อย่างตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุได้
ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน
และตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ 

กลยุทธใ์นกำรบริหำรกองทนุรวม 
▪ กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

 
เงื่อนไขกำรเลิกกองทุน: บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วนัท าการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ดงัต่อไปนี ้

 (1) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ต  ่ากวา่ 10.5565 บาท เป็นเวลา 3 วนัท าการติดต่อกนัขึน้ไป และทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีจะรบัซือ้คืนหน่วย 
ลงทุนโดยอตัโนมตัิจะตอ้งเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้หมด หรือเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.5565 บาท และทรพัยสิ์น
ของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้หมด ณ วนัท าการใด หรือ 

 (2) กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนได้
ไม่ต  ่ากว่าอตัราที่บรษิัทจดัการก าหนด 

 ทัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุการณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยอตัโนมตัิ
ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุการณด์งักล่าว ขา้งตน้ ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทุนที่คืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งไม่ต ่ากว่า 
10.50 บาท / หน่วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณท์ี่มลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จนเป็นเหตใุหเ้ลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนบั
จากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั
ท าการท่ีบริษัทจดัการก าหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเขา้เงื่อนไขการเลิกกองทนุตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทนุตามเหตกุารณ ์ดงักล่าว 

 

 

▪ เหมาะส าหรบัผูล้งทนุซึ่งสามารถรบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรือ

ลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่ลงทนุ และท าใหเ้กิดผลขาดทนุได ้

▪ ผูล้งทุนท่ีเขา้ใจว่ามลูค่าหน่วยลงทนุเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกันผลตอบแทนจากการลงทนุ และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้
ในช่วงเวลา 5 เดือน  

▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในการลงทนุระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 

 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินในช่วง 5 เดือน 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
 
ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี้ 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีดี้พอ 
 

 

 
 ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 

▪ การก าหนดเป้าหมายมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาท เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมตัิเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทน และผูล้งทนุไม่สามารถขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทนุออกจากกองทนุนีใ้นช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรกนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

▪ ผูล้งทนุไม่สามารถท ารายการซือ้ หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดใ้นชว่งระยะเวลา 5 เดือนแรก นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั

จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

▪ จ านวนเงินผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณต์ามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อค านวณเป็นมลูค่าต่อ
หน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่า 10.5565 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน         
ทัง้นี ้ เนื่องจากการหกัค่าใชจ้่ายการกันส ารองค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของกองทุน  (ถา้มี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และ/หรือการปรบัตวัลดลงของราคา  หรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยอ์ื่นหรือทรพัยสิ์นที่กองทนุลงทนุในระหว่างที่
กองทนุด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นดงักล่าว 

▪ เนื่องจากกองทุนมีการก าหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด ผูล้งทุนควรตระหนักว่าการก าหนดอตัราผลตอบแทนใน
เงื่อนไขการเลิกกองทนุก่อนก าหนด มิไดเ้ป็นการรบัประกนั หรือท าใหค้าดหวงัว่าผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนตามอตัรานัน้ 

▪ ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการอาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือหยดุรบัค าสั่งดงักล่าวได ้

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

ส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลอเมรกินั (US Person) 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลกัทรัพย ์(Market risk) 
                                                  ต ่า                                                                                                                  สงู 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเสี่ยงของลกัษณะหุน้ทีก่องทนุรวมเน้นลงทนุ 
          ต ่า                                                                                                                 สงู 
กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง(High issuer concentration risk)  
                                                  ต ่า                                                                                                                  สงู 
การกระจกุตวัลงทนุใน 
ผูอ้อกตราสารรวม 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High sector concentration risk) 
                                                  ต ่า                                                                                                                   สงู 
             

  
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.innotechasset.com 
 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

<20% 20% - 50% 50% - 80% >80% 

http://www.innotechasset.com/
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ค่าธรรมเนียม 

 

 
 
  

*ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับ 
ดังน้ัน คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน* 

 

 
 
หมายเหต:ุ* คา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่หรือภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

   
บรษิัทจดัการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตามเวลาบรหิารจรงิในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด 

หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งหมดเว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน              
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดงักล่าว ขา้งตน้ ณ วันที่ค  านวณ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี 

 
ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคำ่กำรซือ้ขำย) 

รายการ อตัราตามโครงการ*  อตัราเก็บจรงิ* 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 1.0700 ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) 0.5350 0.5350 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธ์ิในหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 
หมายเหต ุ:  
* ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้  เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืน่ใดแลว้ 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเก็บจรงิดงักล่าวเพิ่มแต่จะไม่เกินเพดานคา่ธรรมเนียม 1.0700% 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ www.innotechasset.com ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการด าเนินการ 

1. บริษัทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  และกองทุนส่วนบุคคล ภายใตก้าร
จดัการของ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 

2. บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 หรือไม่เรียกเก็บจากผูล้งทนุบางกลุ่ม
อันได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ   
และมหาวิทยาลยัที่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฏหมายของประเทศไทย 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่บรษิัทพิจารณาเห็นว่าการหยดุรบัค าสั่งดงักลา่วจะเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 

 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

1. ดัชนีชีว้ดัทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ: 
    ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) สดัสว่น (%): 100.00 
2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลงัตำมปีปฏิทนิ: กองทนุเพิ่งจัดตั้ง 

  3. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ: Miscellaneous 
   * คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.innotechasset.com 

 

 

นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2563 
อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ เวน้แตเ่ขา้เงื่อนไขเลิกกองทนุ 
ซือ้และขำยคนืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ: 
การเสนอขายครัง้แรก IPO: ระหว่างวนัท่ี 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ในวนัสั่งซือ้สดุทา้ยบรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดราฟต ์และไม่รบัช าระ
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ  ที่ท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถสรุป
ยอดค่าซือ้หน่วยลงทุนและมีหลกัฐานจากธนาคารผูร้บัเงินใหส้ามารถตรวจสอบไดว้่าเป็น
รายการซือ้ที่ไดร้บัช าระเงินสมบูรณ์ถูกตอ้ง ภายในสิน้วนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขาย

http://www.innotechasset.com/
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 ครัง้แรก เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
วนัท าการซือ้:                                             : ทกุวนัท าการภายใน 8.30 - 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 100  บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซิอ้ครัง้ถดัไป         : 100  บาท 
วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ                      : ทกุวนัท าการภายใน 8.30 - 14.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน         : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า      : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า    : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (รบัเงินภายใน T+3) 
*สามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายวนัไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ
www.innotechasset.com  

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ ดงันี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และยินยอมใหบ้รษิัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้แลว้แต่กรณี  
กรณีที่ 1 เมื่อเขา้เงื่อนไขมลูค่าหน่วยลงทนุมีมลูค่าตามที่ก าหนด (ขึน้กบัดลุยพินิจของบรษิัท
จดัการ) ดงัต่อไปนี ้ 
1. กรณีหากมลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วนั
ท าการติดต่อกัน และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาขายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้หมดได ้หรือ  
2. กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรบัซือ้คืนอัตโนมัติได้
ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย หรือ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว  
กรณีที่ 2 หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการ
เป็นกองทุนรวมแลว้ ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้้ถือหน่วย
ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 
และหาก ณ วันท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมัติ
ไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะท าการเลิกกองทนุ โดย
จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์
ดงักล่าว  

http://www.innotechasset.com/
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึ่งผูล้งทนุ อาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน  ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการ
ด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ ผู้จัดกำรกองทนุ                            วันทีเ่ร่ิมบริหำรกองทนุ 
คณุ ภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ                      16 พฤศจิกายน 2561 
คณุ วิศรุต  เสกสรรพานิช                            24 สิงหาคม 2563 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

- 

ผูส้นบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คืน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี ้คณุสามารถตรวจดรูายชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิม่เตมิไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ    
www.innotechasset.com 

ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน  
รอ้งเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333   
www.innotechasset.com 
ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม และรบัโครงการและขอ้ผกูพนัไดท้ี่ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั และหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่
บรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้
มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.innotechasset.com 
คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่  
www.innotechasset.com 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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                                                                                                                                                      กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี1 (I-TEP1) 

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่มีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงูแสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตวัใน
ตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV 
รวมกนัทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

 
2.  ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผล
การด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) ค านวนจากมูลค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของ
มลูค่าการซือ้ทรพัยสิ์นกับผลรวมของมูลค่าการขายทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้มูลค่าการซือ้ขายทรพัยสิ์นและสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรพัยสิ์นท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีโดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสาร
ทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 


