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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 2
Innotech Trigger Fund Episode 2 (I-TEP 2)
กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต: ไม่เข้ำร่วม CAC
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วงเวลำ 5 เดือน ได้
ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน
และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม
▪ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
เงื่อนไขกำรเลิกกองทุน: บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทาการ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่า กว่า 10.5565 บาท เป็ นเวลา 3 วันทาการติดต่อกัน และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้ หมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5565 บาท และทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้ หมด ณ วันทาการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย
ทัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
ทัง้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ข้างต้น ทัง้ นี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่า กว่า
10.50 บาท / หน่วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จนเป็ นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนับ
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน
ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ ดังกล่าว

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ เหมาะสาหรับผูล้ งทุนซึ่งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน และทาให้เกิดผลขาดทุนได้
▪ ผูล้ งทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในช่วงเวลา 5 เดือน
▪ ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสัน้ จากการจับจังหวะตลาด (market timing)
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กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪
▪

ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 5 เดือนแรก นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ การกาหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็ นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน หรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็ นไปตามเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน
▪ ผูล้ งทุนไม่สามารถทารายการซือ้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
▪ จานวนเงินผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อ
หน่ ว ยลงทุน อาจมี มูลค่ า ต่ า กว่ า มูลค่ า 10.5565 บาท ซึ่งเป็ น มูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ที่ ก าหนดเป็ น เงื่อ นไขในการเลิ ก กองทุ น
ทัง้ นี ้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายการกันสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือการปรับตัวลดลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่
กองทุนดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินดังกล่าว
▪ เนื่องจากกองทุนมีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการกาหนดอัตราผลตอบแทนใน
เงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด มิได้เป็ นการรับประกัน หรือทาให้คาดหวังว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามอัตรานัน้
▪ ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market risk)
ต่า
ความผันผวนของ
<5%
5-10%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงของลักษณะหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน
ต่า
กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
General

สูง
10-15%

15-25%

>25%

สูง
Large Cap

Mid/Small

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง(High issuer concentration risk)
ต่า
การกระจุกตัวลงทุนใน
<10%
10-20%
20-50%
50-80%
ผูอ้ อกตราสารรวม

Sector

สูง
>80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)
ต่า
สูง
<20%

20% - 50%

50% - 80%

>80%

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.innotechasset.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน*

หมายเหตุ:* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามเวลาบริหารจริงในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
หัก ด้ว ยมูล ค่ า หนี ้สิน ทั้งหมดเว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้น ณ วันที่คานวณ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำกำรซือ้ ขำย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ในหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ*

อัตราเก็บจริง*

1.0700
0.5350
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ
0.5350
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ดังกล่าวเพิม่ แต่จะไม่
เกินอัตราค่าธรรมเนียม 5.5640% ตามโครงการ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนการดาเนินการ
1. บริษัทจัดการจะยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
2. บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 หรือไม่เรียกเก็บจากผูล้ งทุนบางกลุ่ม
อัน ได้แก่ กองทุน บ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (SET) สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัท ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และมหาวิทยาลัยที่จดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่บี ริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
www.innotechasset.com

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั ทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทนิ : กองทุนเพิ่งจัดตั้ง
3. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ: Miscellaneous
* คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.innotechasset.com

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยจ่ำยเงินปั นผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2563
ไม่กาหนดอายุโครงการ เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน:
การเสนอขายครัง้ แรก IPO: ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 ในวันสั่งซือ้ สุดท้ายบริษัท
6
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จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รบั ชาระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุ ป
ยอดค่าซือ้ หน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผูร้ บั เงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ น
รายการซือ้ ที่ได้รบั ชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้องภายในสิน้ เวลาของวันทาการสุดท้ายของการ
เสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
วันทาการซือ้ :
: ทุกวันทาการภายใน 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
: 100 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซิอ้ ครัง้ ถัดไป
: 100 บาท
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
: ทุกวันทาการภายใน 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
: ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (รับเงินภายใน T+3)
*สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวันได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.innotechasset.com
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่กาหนด
ไว้ในโครงการ ดังนี ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี
กรณีท่ี 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมลู ค่าตามที่กาหนด (ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ) ดังต่อไปนี ้
1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็ นเวลา 3 วัน
ทาการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี ้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้ หมดได้ หรือ
2. กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่
ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย หรือ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะรับ
ซือ้ คื นหน่ วยลงทุนให้กับผู้ถือ หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับ แต่ วันที่ เกิด เหตุการณ์
ดังกล่าว
กรณีท่ี 2 หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ
เป็ นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
และหาก ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/
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หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
ได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทาการเลิกกองทุน โดย
จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้จัดกำรกองทุน
คุณ ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
คุณ วิศรุต เสกสรรพานิช

วันทีเ่ ริ่มบริหำรกองทุน
16 พฤศจิกายน 2561
24 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิม่ เติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.innotechasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.innotechasset.com
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้อผูกพันได้ท่ี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่
บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้
มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.innotechasset.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุน อาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบใน
การดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk)
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญ ญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV
รวมกันทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คานวนจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของ
มูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงข้อมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การ
ลงทุ น ของกองทุ น เช่ น กองทุ น Passive Management จะมี PTR ต่ า ในขณะที่ ก องทุ น Active Management จะมี PTR สูง ดัง นั้ น
ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
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