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• มลูค่าหน่วยลงทนุเปา้หมายไมใ่ชก่ารรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ  

• ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุรวม ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได ้

• เนื่องจากกองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 2 มีการก าหนดเงื่อนไขการเลิกกองทนุก่อนก าหนด ผูล้งทนุควรตระหนกัว่าการก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทนุก่อนก าหนด มิไดเ้ป็นการรบัประกนัหรือท าใหค้าดหวงัว่าผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนตามอตัรานัน้ 

• กองทนุสามารถลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจาก
การผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร ซึ่งส่งผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้จ านวนได  ้

• ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทนุไดต้ามที่มีค  าสั่งไว ้

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจ และควรเกบ็หนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งองิในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผู้
ติดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทนุ 

• การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุ เมื่อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวม
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได ้

• ในกรณีที่มเีหตกุารณไ์ม่ปกติผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

• กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บรษิัทจดัการจงึไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุ ของกองทนุรวม 
           ทัง้นี ้ผลการด าเนินการของกองทนุรวมไม่ไดข้ึน้อยูก่บัสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนนิงานของบรษิัทจดัการ 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือ  www.innotechasset.co.th 

• บรษิัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศตา่ง ๆ ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วใหบ้รษิัทจดัการ เพื่อที่บรษิัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนก์บั 1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) นิติบคุคลรวมถงึบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนเป็นตน้ซึง่จดัตัง้ขึน้
ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิารวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรือรบัขอ้มลูหรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการหรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้นีร้วมถงึผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 5)      
กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  
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ชื่อโครงการ                 กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี 2 

         Innotech Trigger Fund Episode 2 (I-TEP 2) 
  
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 30 พฤศจิกายน 2563 

วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม     9 ธันวาคม 2563 

 

 
 

Uประเภทของกองทนุ 
กองทนุรวมผสมแบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุ 
 
Uนโยบายการลงทนุของกองทนุ 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่ว ย
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์น           
แต่ละขณะ 
 
กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
 

ดัชนีชีว้ัดของกองทุนนี ้
เกณฑม์าตรฐานท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุน คือ เกณฑม์าตรฐานท่ีจะใชว้ดัเพื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุ คือดชันีผล
ตอบเเทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบ 

 ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานดงักล่าวในกรณี ดงัต่อไปนี ้
1. การยกเลิกการค านวณและเผยแพรด่ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานเดิม 
2. ประกาศที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือก าหนดเป็นอย่างอื่น 
3. กรณีอื่นใดที่ส  านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอนญุาตหรือเห็นชอบใหด้ าเนินการได ้

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัค าอธิบาย

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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เก่ียวกับดชันีชีว้ดัและเหตุผลในการเปล่ียนดชันีชีว้ดัดงักล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ /หรือ 
ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ /หรือการเปล่ียนแปลง
ดชันีชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกดชันีชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนทีมี่การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

• กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
กองทุนนีมี้จ านวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

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

• เหมาะส าหรบัเงินลงทนุ ของผูล้งทนุซึ่งสามารถรบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ 

หรือลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่ลงทนุ และท าใหเ้กดิผลขาดทนุได ้

• เหมาะส าหรบัเงินลงทนุ ของผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) และเขา้ใจว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ
เป้าหมาย (มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี 10.5565 บาท) ไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ  

• ควรลงทนุในกองทนุนีเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 เดือน เนื่องจากผูล้งทุนในกองทนุนี ้จะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดใ้นช่วงระยะเวลา 5 
เดือน นบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 
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ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาจท าใหเ้กิดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได  ้

• ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ฯลฯ 

• ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทนุ เช่น นโยบายของภาครฐัต่อตลาดทนุ พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุประเภทต่างๆ 

• ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อภาวะอตุสาหกรรมที่กองทนุลงทนุ เช่น ภาวะดอกเบีย้ การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย การแข่งขนั ฯลฯ 

• ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุ เช่น การแข่งขนั ผูบ้รหิาร ฯลฯ 
 
กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร? 

• ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
กองทุนนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

• กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมแบบไม่ก าหนดอายโุครงการ โดยวนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็น
กองทนุรวม 

 
 

 

กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

• การขายหน่วยลงทุน 
1) กรณีท ารายการดว้ยเอกสาร ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้หน่วยละ 10 

บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน (ส าหรบัการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนของ บลจ.อินโนเทค จ ากัด เป็นครัง้แรก) และ/หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถา้มี) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โดยแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอ านาจพรอ้มตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ  านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล)        
เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนเขา้บญัชีบริษัทจดัการ โดยการเปิดบญัชีที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

2) กรณีท ารายการดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้
หน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยส่งค าสั่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส ์ซึ่งบริษัทจดัการไดแ้จง้ใหท้ราบ
ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ โดยผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ตามที่บรษิัท
จดัการก าหนด พรอ้มทัง้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ตามวนั
และเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
1) กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้
บรษิัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุรวม 
เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้แลว้แต่กรณี  
กรณีที่ 1 เมื่อเขา้เงื่อนไขมลูค่าหน่วยลงทนุมีมลูค่าตามที่ก าหนด (ขึน้กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ) ดงัต่อไปนี ้ 
1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันท าการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้คืน
อตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาขายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้หมดได ้หรือ  
2. กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรอื
ทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย  
3. หาก ณ วนัท าการใดที่มลูค่าหน่วยลงทนุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10.5565 บาทต่อหนว่ย  
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว  
 

กรณีที่ 2 หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิด
เหตุการณด์ังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด และหาก ณ วันท าการใดก็ตามที่ทรัพยส์ินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรพัยส์ินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางสว่นหรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะท าการเลิกกองทุนโดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วันที่
เกิดเหตกุารณด์งักลา่ว 

2) กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  
บริษัทจดัการจะเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการก าหนด หากกองทุนนีไ้ม่สามารถเลิก
กองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้โดยเริ่มตัง้แต่วนัท าการถัดจาก 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุน บริษัทจดัการจะเริ่ม
เปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ผูถื้อหน่วย
ลงทุนสามารถท าการขายคืน โดยไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน และมลูค่าขัน้ต ่าคงเหลือในบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระเงิน
คืนใหผู้ล้งทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้
ลงทุนตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้  ผู้ลงทุนสามารถสั่ งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันท า การซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ที่  
www.innotechasset.com 

• ช่วงเวลาท ารายการ 
1) ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอิเล็คทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการ หรือติดต่อไดท้ี่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.  
2) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอิเล็คทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการ หรือติดต่อไดท้ี่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น. 
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• ช่องทางการช าระเงนิ 
ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้“บญัชีจองซือ้กองทนุรวม บลจ.อินโนเทค เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” บญัชีกระแส
รายวนั ซึ่งบรษิัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย ์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 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัชื่อธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าวในภายหลงั โดยถือว่าได้ รบัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซือ้หน่ วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

• บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทนุของกองทนุเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา (US Person) หรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (US Person) รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว  และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้             
และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และหรือการโอนหน่วยลงทนุไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
ดังนั้น ผูล้งทุน หรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรบั
หน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิไดเ้ปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อ หรือในนามของ (US Person) 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใดที่อาจจะก าหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพิ่มเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
 

กองทุนรวมนีมี้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง
ทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

• บรษิัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเป็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
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(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษิัทจดัการ 
2. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในการรายงานการแกไ้ข
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่     
1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

3. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัค ารบัรอง
ของขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว 
 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บั 
 ไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดงัต่อไปนี ้

1. ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
2. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ามีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ จะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการเวน้แต่ 
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดงัต่อไปนี ้
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท า ดงัต่อไปนี ้
 3.1 การกระท าที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฏหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฏหมายไทย หรือกฏหมายต่างประเทศ 
3.2 การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
3.3 การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึด หรือการอายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฏหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

4. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการจัดการของตนอนั
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์
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และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุ และบรษิัจดัการกองทนุรวม 
 

การหยุดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของประเทศ หรือเพื่อรกัษา
เสถียรภาพในระบบตลาดเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง ขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
บรษิัทจดัการ ไม่อนญุาตใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้กรณีสบัเปล่ียนเขา้ และสบัเปล่ียนออก 

 
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฏหมาย 
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาท หรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรม  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น 
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้ 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่ส  านกังานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ

รวมกบับรษิัทจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มกับ
ค าขอโอนหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตใุนการโอน 

(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัรา ที่นายทะเบียนก าหนด ในวนัที่ยื่นค าขอโอน
หน่วยลงทนุ หรือขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามขอ้ 1) และ 2) ตามที่กล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และ

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั
ถัดจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานที่ครบถว้น ตามรูปแบบและวิธีการที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณก์็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดจ้ดแจง้การโอนลงในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้
เท่านัน้ 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทนุให ้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล หรือโดยผลของกฏหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บรษิัทจดัการเห็นสมควรอนมุตัิใหโ้อนได ้

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่ว ยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน  หรือทัง้หมดก็ได ้โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นหรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่หน่วยลงทนุล่าสดุของกองทนุไดด้ว้ยวิธี ดงันี ้

• Website ของบรษิัทจดัการท่ี 1TUwww.innotechasset.com U1T 

• ติดต่อสอบถามไดท้ี่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั โทร 02-624-6333 

• สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

• บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ:   

• ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุเองก่อนครบก าหนดอายโุครงการตามเงื่อนไข โดยบรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติ ทั้งนี ้หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณใ์หเ้ลิก
กองทุนตามเงื่อนไข ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจดัการ โดยผ่านผูส้นบัสนุนการขายหรือ  รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
สนบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 7 "การรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ" ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแลว้ 
สิทธิไม่ไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทนุ:   

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.innotechasset.com/
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• บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลที่ซือ้หน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 

• กรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการ
หรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อ
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวธิีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรือ
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 1TUwww.innotechasset.com U1T 

 
กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

• บรษิัทจดัการ โทรศพัท ์0-2624-6333 

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

• กองทุนรวมมีนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

• ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 02-296-5809 
 

 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั  
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333 1TUwww.innotechasset.com U1T 
U 

 
ลักษณะกิจการ 

เป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซึ่งไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล และ
กองทรสัต ์เดิมชื่อ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากัด เมื่อวนัที่  26 
เมษายน 2555 และปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 

 
 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

http://www.innotechasset.com/
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Uผู้ถือหุ้น 
 ถือหุน้โดย บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 99.99% 
 
Uทุนจดทะเบียน 
 จ านวน    67,620,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น   13,524,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 
 เรียกช าระแลว้   67,620,000 บาท เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 
 
Uรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

1. คณุพรรณี สถาวโรดม ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. คณุชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา ต าแหน่ง กรรมการ 
3. คณุวนัจกัร ์ บรุณศิร ิ  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 

 
Uรายชื่อผู้บริหารของบริษัท 

1. คณุสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. คณุสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด 
3. คณุอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ 
4. คณุชนิตา  ดิษยธาวิน ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
5. คณุพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่จดัการกองรีท 
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 3 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 63) 
- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 27.40 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 63) 

 
Uรายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. คณุอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. คณุภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ ต าแหน่ง กรรมการ 
3. คณุวิศรุต  เสกสรรพานิช ต าแหน่ง กรรมการ 
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Uรายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
Uรวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน ์
(Trustee)  

• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย 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 ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2217-8852 โทรสาร 0-2217-8800 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศพัท ์0-2627-3100  โทรสาร 0-2263-2064 
- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์0-2026-5100 โทรสาร         - 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2659-7000  โทรสาร 0-2646-1112 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9248 
- ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท0์-2359-0000 โทรสาร 0-2677-7211 

ชื่อ-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นางสาวภทัรวรรณ  ตรติานิภากลุ วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค 
จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั 
จ ากดั 
- เจา้หนา้ที่อาวโุสบรหิารความเส่ียง บรษิัทหลกัทรพัย ์แอท
เซท พลสั จ ากดั 

นายวศิรุต  เสกสรรพานิช บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค 
จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อิน
โนเทค จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
-Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 
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- 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 ์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 
- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-1111 โทรสาร         - 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-088-9797 โโทรสาร        - 
- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทรศพัท ์02-861-5508 โทรสาร          - 
- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 
- บรษิัท  แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลงัซึ่งบริษัทจะประกาศใหท้ราบ

ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ  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 ์0-2296-35280-2296-5809 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 
 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฏหมายในการรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

• ผู้สอบบัญชี 
นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
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นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
 
นายประสิทธ์ิพร เกษามา 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
 
นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587โทรสาร 0-2294-2345 

 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชี  โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ 
 
 
 

 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนีไ้ด้ทีช่่องทางใดบ้าง 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333 เว็บไซต ์www.innotechasset.comU1T 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 
 

http://www.innotechasset.comu1t/
http://www.innotechasset.comu1t/
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• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้
ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรพัยท์ี่ลงทุน โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน และติดตามขอ้มลูข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทผูอ้อก
ตราสารอย่างใกลช้ิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสารอย่างมีนยัส าคญั ก็จะ
พิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการที่บริษัทผูอ้อกตราสารไม่
สามารถช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไว ้หากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้จะส่งผล
ใหต้ราสารท่ีลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ี่ผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดีและ/หรือ
บริษัทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่ลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ณุภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้
ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อ ถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้รือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กับแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ผลประกอบการของบริษัทผู้
ออกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้หรือตราสารหนี ้เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารที่กองทนุไดล้งทนุไวเ้พิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพืน้ฐาน 
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดงักล่าว รวมทัง้จะก าหนดสดัส่วน
การลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถควบคมุระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทนุใหอ้ยู่ในอตัราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทนุและมีดุลย
ภาพกบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีกองทนุไม่สามารถซือ้หรือขายตราสาร
ที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั ทัง้นี ้สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานท่ีมีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคลอ้งกับประเภทลักษณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทัง้นี ้แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการขาด
สภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 
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Uตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อัตราส่วนการลงทนุ 

อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพยส์ิน หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company Limit) 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 20 

- การลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศุ
กกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ที่ไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 10 

- การลงทนุในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศ ท่ี
มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

- การลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการ
หน่ึง  

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (Product Limit)  

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั
การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดติฟองซเิอร ์และบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 45 

- การลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมี
เงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้ีการ
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขาย
คืนผูอ้อกตราสารได/้ตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (แต่ไม่รวมถงึ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาต และการอนุญาตให้
เสนอขาย ตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)/เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / 
Total SIP 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 25 
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- ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

- ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Lending) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

- Total SIP รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 15 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ (Concentration Limit) 

- หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง่ ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือ
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

ลงทนุไม่เกิน (1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน 
(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั รอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงิน
ที่ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่า
หนีสิ้นทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีสิ้นทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสิ้น
ทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็น
การทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสิ้นทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ10 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้อง
ผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(2)ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดย 
เป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยู่ใน 
ระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit  
rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการ 
ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ 
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น 
รายครัง้เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ  
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filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance  
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก 
โดยบคุคล ดงันี ้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะ 
ท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ลงทนุไม่เกิน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หน่วย property  ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมด 
ของกองทุน property ท่่ีออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็น
หน่วยproperty ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้น 
ดังนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก                             
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(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หน่วย private equity  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity 
ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

U 
 

 

 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 
รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ 

1.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.0375 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.0589 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที่จ่ายจรงิ 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ 
ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ ไม่มี 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 3.2100 ตอ่ปี 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 5.5640 ต่อปี 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 
ค่าใชจ้า่ยที่เกิดจากการขอมติผูถื้อหน่วย / แกไ้ขโครงการ ค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินคดี และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีประมาณการไม่ได ้(ถา้ม)ี 

ตามที่จ่ายจรงิ 

 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
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• ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่การซือ้ขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 (ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน  ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 (ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.5350) 

 
หมายเหต:ุ  
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
 
 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ไดร้บัการค า้ประกันจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ้และ
อาจไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่มีค  าสั่งไว ้

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยไ์ดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนัน้ 

• บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อ
กองทนุรวม โดยบรษิัทจะจดัใหม้ีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ผูล้งทนุ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มลูการลงทนุเพื่อบรษิัทจดัการไดท้ี่ทางเว็บไซต ์www.innotechasset.com 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  ดังนั้น บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน อินโนเทค  จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดอนิโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพ ี2  ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ กองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพ ี2  ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 

• ในกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโน
เทค จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังาน
ของบรษิัทจดัการ และเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ www.innotechasset.com 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซื ้อขายล่วงหนา้และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ
โดยค านึงถึงประสบการณล์งทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

http://www.sec.or.th/
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• บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่  สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบเพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลู
เพิ่มเติมสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ผูข้ายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตัร
ประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• ในกรณีที่ผูล้งทุนไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน  รวมที่ไดร้บั
อนุมตัิจากส านกังาน และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี
จดัท าขึน้ โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนาม โดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
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