กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
25 กุมภาพันธ์ 2564

 วันเสนอขายครั้งแรก
 ประเภทกองทุน
 วันที่จดทะเบียน

: 7 - 17 กรกฎาคม 2563
: กองทุนรวมตราสารทุน
: 21 กรกฎาคม 2563

การกระจายการลงทุน:

 นโยบายการลงทุน:

•

•

•
•
•
•
•

กองทุน จะลงทุน ในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
)SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ )MAI) ที่มีก ารดาเนิน ธุรกิจโดยคานึงถึง
ปั จจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net
Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กลยุทธ์ในการบริหาร:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ดั )active management(
 มูลค่าโครงการ
: 2,000 ล้านบาท
 อายุโครงการ
: ไม่กาหนดอายุโครงการ
 ระดับความเสี่ยง
: ระดับ 6 คือ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 เสนอขายผู้ลงทุนประเภท
: ผูล้ งทุนทั่วไป
้
 มูลค่าขั้นต่าในการสั่งซือ
: ซือ้ ครัง้ แรก 100 บาท
: ซือ้ ครัง้ ถัดไป 100 บาท
 นโยบายจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
 ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Equity General
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
: 1,010,972.08 บาท
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย : 10.4402 บาท / หน่วย
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
: ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
: ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
: ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เ รีย กเก็ บ จากกองทุน เมื่อรวมกัน แล้วต้องไม่เ กิ น อัตราร้อ ยละ
5.5640 ต่อปี ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม )ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิ น
ทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการกองทุนรวม( )รวม VAT(
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน )ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน(
- ค่าธรรมเนียมการขาย
: 1.0700
- ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
: ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : 1.0700
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์: ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอน
: ไม่มี
 บริษัทจัดการ
: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
 ผู้ดูแลผลประโยชน์
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)
 นายทะเบียน
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)
 ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
(Market risk)
ความเสี่ยงของลักษณะหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High issuer concentration risk)
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ )High
sector concentration risk)

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน I-SEQS-RD
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

7.53
3.55
11.57
14.98

7.60
6.10
15.96
19.68

7.83
14.56
14.50
18.49

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง )หน่วย % ต่อปี (
ผลการดาเนินงานรายปี
2554
กองทุน I-SEQS-RD
N/A
เกณฑ์มาตรฐาน
N/A
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
N/A
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
N/A

2555
N/A
N/A
N/A
N/A

2556
N/A
N/A
N/A
N/A

2557
N/A
N/A
N/A
N/A

2558
N/A
N/A
N/A
N/A

2559
N/A
N/A
N/A
N/A

2560
N/A
N/A
N/A
N/A

2561
N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง

4.41
9.88
14.41
17.88
หมายเหตุ: 1 หน่วย: % ต่อปี
2562
N/A
N/A
N/A
N/A

2563
-2.90
6.11
15.19
18.81

หมายเหตุ: 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ร้อยละของ NAV
กลุม่ อุตสาหกรรม
ร้อยละของ NAV
1.หุน้ สามัญ บริษทั เอสพีซจี ี จากัด )มหาชน(
5.01%
1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
18.73%
2.หุน้ สามัญ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด )มหาชน(
4.96%
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.00%
3.หุน้ สามัญ บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด )มหาชน(
4.84%
3.ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
14.37%
4.หุน้ สามัญ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ )ประเทศไทย( จากัด )มหาชน(
4.66%
4.พาณิชย์
8.07%
5.หุน้ สามัญ บริษทั เจ มาร์ท จากัด )มหาชน(
4.46%
5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
6.98%
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารที่บริษทั จัดการเปิดบัญชีเพื่อรับชาระเงินค่า
ซือ้ หน่วยลงทุน

เลขที่บญ
ั ชี

ธนาคารกสิกรไทย จากัด )มหาชน(

001-1-32056-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด )มหาชน(

168-3-00235-4

ธนาคารกรุงเทพ จากัด )มหาชน(

101-3-39818-3

ธนาคารกรุงไทย จากัด )มหาชน(

023-6-06624-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด )มหาชน(

503-0-00078-2

การซือ้ หน่วยลงทุน:
วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการภายใน 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
: 100 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 100 บาท
การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวันและเวลาที่บริษทั จัดการประกาศกาหนด(
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการภายใน 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
มูลค่าขัน้ ต่าคงเหลือในบัญชี
: ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 3 วันทาการ
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ที่ www.innotechasset.com

•

The rise of wealth innovation
สถานที่ติดต่อซือ้ -ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชีช้ วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตี ้ สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-6246333 Fax.0-2624-6330 www.innotechasset.com
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกแห่ง

The rise of wealth innovation
คาเตือน
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com หรือเจ้าหน้าที่การตลาดหมายเลขโทรศัพท์ 02-6246333 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

