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• มลูค่าหน่วยลงทนุเปา้หมายไมใ่ชก่ารรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ  

• ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุรวม ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได ้

• เนื่องจากกองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 3 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 3 

         Innotech Trigger Fund Episode 3 (I-TEP 3) 
  
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 25 มกราคม 2564 

วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม    1 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

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 โดยกองทุนจะพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม ซึ่งสดัส่วนการลงทนุขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์น          แต่
ละขณะ 
 
กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
 

ดัชนีชีว้ัดของกองทุนนี ้
เกณฑม์าตรฐานท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุน คือ เกณฑม์าตรฐานที่จะใชว้ดัเพื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุน 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 าเนินการได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัดค าอธิบาย

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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เก่ียวกับดัชนีชีว้ัดและเหตุผลในการเปล่ียนดัชนีชีว้ัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือการเปล่ียนแปลงดชันี
ชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกดัชนีชีว้ัดไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจง้การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 าหรบัเงินลงทุน ของผูล้งทุนที่คาดหวงัผลตอบแทนระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) และเขา้ใจว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ
เป้าหมาย (มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี 10.5565 บาท) ไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ  

• ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 เดือน เนื่องจากผูล้งทุนในกองทุนนี ้จะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงระยะเวลา 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 

• กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมแบบไม่ก าหนดอายโุครงการ โดยวนัที่สิน้สดุรอบปีบญัชี 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
ช่องทางในการซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โดยแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอ านาจพรอ้มตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ  านาจลงนาม (ส าหรับนิติบุคคล)        
เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนเขา้บญัชีบรษิทัจดัการ โดยการเปิดบญัชีที่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

2) กรณีท ารายการดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้
หน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยส่งค าสั่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส ์ซึ่งบรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหท้ราบผ่าน
เว็บไซตบ์ริษัทจัดการ โดยผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มูลพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้มี) ตามที่บริษัท
จดัการก าหนด พรอ้มทัง้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ตามวนัและ
เวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
1) กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้
บรษิัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้แลว้แต่กรณี  
กรณีที่ 1 เมื่อเขา้เงื่อนไขมลูค่าหน่วยลงทนุมีมลูค่าตามที่ก าหนด (ขึน้กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ) ดงัต่อไปนี ้ 
1. กรณีหากมลูค่าหน่วยลงทนุมากกว่าหรือเท่ากบั 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วนัท าการติดต่อกนั และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิ
ไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจพิจารณาขายทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นเงินสด และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้หมดได ้หรือ  
2. กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย  
3. หาก ณ วนัท าการใดที่มลูค่าหน่วยลงทนุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10.5565 บาทต่อหนว่ย  
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลง ทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว  
 

กรณีที่ 2 หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินของโครงการเป็นกองทุนรวมแลว้ ไม่เกิด
เหตุการณด์ังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด และหาก ณ วันท าการใดก็ตามที่ทรพัยส์ินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรพัยส์ินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะท าการเลิกกองทนุโดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิด
เหตกุารณด์งักลา่ว 

2) กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  
บริษัทจัดการจะเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการก าหนด หากกองทุนนีไ้ม่สามารถเลิก
กองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้โดยเริ่มตัง้แต่วนัท าการถัดจาก 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุน บริษัทจดัการจะเริ่ม
เปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามารถท าการขายคืน โดยไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน และมลูค่าขัน้ต ่าคงเหลือในบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระเงินคืนใหผู้้
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายชื่อผูล้งทนุตามที่ผู้
ลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ผูล้งทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุไดท้ี่ www.innotechasset.com 

• ช่วงเวลาท ารายการ 
1) ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกสข์องบริษัทจดัการ หรือติดต่อไดท้ี่บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.  
2) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการ หรือติดต่อไดท้ี่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น. 
 

• ช่องทางการช าระเงนิ 
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ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยการโอนเขา้บญัชี “บลจ.อินโนเทค เพื่อบญัชีจองซือ้กองทุนเปิด” บญัชีกระแสรายวนั ซึ่งบริษัท
จดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย ์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 หรือเพิ่มเติมเก่ียวกับชื่อธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าวในภายหลงั โดยถือว่าได้ รบัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

• บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย  โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Person) หรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกาหรือบคุคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา (US Person) รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าว และบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้             และ
ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
ดงันัน้ ผูล้งทนุ หรือผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรบัหนว่ย
ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิไดเ้ปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อ หรือในนามของ (US Person) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใดที่อาจจะก าหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพิ่มเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
 

กองทุนรวมนีมี้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่
รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

• บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเป็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
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(ข) มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของบรษิัทจดัการ 

2. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัท
จดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในการรายงานการแกไ้ขยอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่    1 สตางค์
ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

3. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัค ารบัรองของ
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่ 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. บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ว่ามีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

แลว้ 
(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. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผูล้งทุนเฉพาะราย 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 าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
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การคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่
เกิน 3 วนัท าการ 

5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุ และบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
 

การหยุดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษา
เสถียรภาพในระบบตลาดเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง ขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้
 
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 าขอโอนหน่วยลงทนุท่ีส านกังานของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุรวม

กบับรษิัทจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มกบัค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ 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
ถดัจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานที่ครบถว้น ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจดัการ
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 ้

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน หรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจ้งให้ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือประกาศส 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? 

• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้และขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  5 วนัท าการถัดจากวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ:   

• ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบก าหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
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 ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 

• กรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการ
หรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อ
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ 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 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  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 

เป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์เดิมชื่อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ซีมิโก ้จ ากดั เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
โซลารสิ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 

 
 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

http://www.innotechasset.com/
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Uผู้ถือหุ้น 
 ถือหุน้โดย บรษิัท ซีมิโก ้แคปปิตอล 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 21 มกราคม 2564) 
- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 36.84 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี วนัท่ี 21 มกราคม 2564) 

 
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) และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(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) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค 
จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อิน
โนเทค จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
-Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 



 

  
        กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี 3 (I-TEP 3) 
 (IAMGTSSF) 

14 

  

- 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          - 
- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น 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 ้บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลงัซึ่งบรษิัทจะประกาศใหท้ราบผ่าน

เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ  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 าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฏหมายในการรกัษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

• 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 

 
หรือบคุคลอื่นท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก.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: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยท์ี่ลงทุน โดยการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบรษิัทผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ และติดตามขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทผูอ้อกตรา
สารอย่างใกลช้ิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ ก็จะ
พิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

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

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ี่ผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดีและ/หรือ
บริษัทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่ลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้
ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
ก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ ์

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้รือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิัทผูอ้อก
ตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้หรือตราสารหนี ้เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารที่กองทนุไดล้งทนุไวเ้พิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพืน้ฐาน 
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดงักล่าว รวมทัง้จะก าหนดสดัส่วน
การลงทุนท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทนุและมีดลุย
ภาพกบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีกองทนุไม่สามารถซือ้หรือขายตราสาร
ที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากัด ทัง้นี ้สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานท่ีมีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะนโยบาย
การลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทนุ ทัง้นี ้แนวทางการบรหิารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส 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) ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออก

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.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีป่ระมาณการได้  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.0375 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 

(ปัจจบุนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.0589 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ ไม่มี 

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจริง 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการขอมติผูถ้ือหน่วย / แกไ้ขโครงการ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี และ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่ประมาณการไม่ได ้(ถา้มี) 

ตามที่จ่ายจริง 

 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
 
 
 
 
 

• ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่การซือ้ขาย) 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน 

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

 
หมายเหต:ุ  
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
 
 
 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ไดร้บัการค า้ประกนัจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการใดๆ 
ทัง้สิน้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ้แล ะ
อาจไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่มีค  าสั่งไว ้

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยไ์ดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวมหรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มลูการลงทนุเพื่อบรษิัทจดัการไดท้ี่ทางเว็บไซต ์www.innotechasset.com 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  ดังนั้น บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน อินโนเทค  จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพ ี3  ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ กองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพ ี3  ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 

• ในกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโน
เทค จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

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

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ
โดยค านึงถึงประสบการณล์งทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยผ่านเครือข่าย Internet ของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

http://www.sec.or.th/
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• บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่ สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบเพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูล
เพิ่มเติมสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

• ในกรณีที่ผูล้งทนุไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุรบัทราบและยินยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ รวมที่ไดร้บัอนมุตัิ
จากส านกังาน และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท าขึน้ 
โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนาม โดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
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