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ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
Long Term Equity Fund: LTF
“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้”
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว เมื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว ที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ไม่สามารถ
นาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว เพื่อที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผูล้ งทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะต้องมีระยะเวลาถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนดเท่านัน้
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา รวมทัง้ จะต้องชาระ
เงินเพิม่ และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ีถ่นิ ฐานอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้นซึ่ง
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคล และนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถาม
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 14 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ข้อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อโครงการ

กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว (EP-LTF)
Long Term Equity Fund: LTF

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม

15 มิถนุ ายน 2550

วันทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม

27 มิถนุ ายน 2550

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว Long Term Equity Fund: LTF (EP-LTF)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
ลงทุนในหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อการลด หรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
กองทุนอาจดาเนินการลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทุน สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ สัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กับการตัดสินใจ
ลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ดัชนีชวี้ ัดของกองทุนนี้
ผูล้ งทุนควรเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนนี ้ กับดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็ น
เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
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ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนทีม่ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• ไม่มี
กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
• 1,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ ป็ นระยะเวลาเท่าใด
• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้ ได้
• บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อาจทาให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนได้
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
• ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
• วันที่สนิ ้ สุดรอบปี บญ
ั ชีครัง้ แรก: วันที่ 31 ธันวาคม 2551
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ ถัดไป: วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
• วิธีการขายหน่วยลงทุน: ผู้ส นใจลงทุ น สามารถสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ได้ทุ ก วัน ท าการ ตั้ง แต่ เ วลาเปิ ด ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์
ถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
จานวนเงินลงทุนขั้นต่า: สาหรับการสั่งซือ้ ครัง้ แรกผูส้ ่ งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ ไม่ต่ากว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
โดยคานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนาจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผูล้ งทุนสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
จานวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5044 บาทต่อหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั
จานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044)
ผูส้ ่ งั ซือ้ สามารถชาระเงินเป็ นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ท่ีส่ งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้
กองทุนเปิ ด” หรือนาเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน ตามที่บริษัทจัดการได้เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ธนาคาร
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงไทย
กรุงศรีอยุธยา
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
ทหารไทย
ธนชาติ

สาขา
สานักสีลม
ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
สานักงานใหญ่
สุรวงศ์
ซิลลิคเฮ้าส์
สนญ.อาคารคิวเฮ้าส์
อาคารสาทรซิตี ้
สีลมคอมเพล็ก

เลขทีบ่ ัญชี
001-1-32056-2
168-3-00235-4
101-3-39818-3
023-6-06624-2
503-0-00078-2
889-1-01076-1
004-1-05497-4
261-3-00955-0

• วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์ถึง 14.00 น. โดยติดต่อได้ท่บี ริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ โดยไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนิน
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กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทาให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
• กองทุนรวมนีม้ ีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง
ที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 18. ข้อ 19.
และข้อ 20. ตามลาดับ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกาหนดเวลาการรับคาสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
• หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ ยวิธี ดังนี ้
• Website ของบริษัทจัดการที่ www.innotechasset.com
• ติดต่อสอบถามได้ท่ี บลจ.อินโนเทค โทร 02-624-6333
• สอบถามได้ท่ผี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้
• และขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทาการ ถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร
• การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการ
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสานักงานของบริษัท
จัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด โทรศัพท์ 0-2624-6333
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
• กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
• ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-3528 02-296-5809

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.innotechasset.com
ลักษณะกิจการ
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึ่งได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วน
บุคคล และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพ ย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท
หลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน โซลาริส จ ากัด เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2555 และปั จ จุบัน เปลี่ ยนชื่อ เป็ น บริษั ท หลัก ทรัพย์จัดการกองทุน
อินโนเทค จากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ผู้ถือหุ้น
ถือหุน้ โดย บริษัท ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) 99.99%
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ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรียกชาระแล้ว

67,620,000 บาท
13,524,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
67,620,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท
1. คุณพรรณี
สถาวโรดม
2. คุณชัยภัทร
ศรีวิสารวาจา
3. คุณวันจักร์
บุรณศิริ
4. คุณพิชยั
หยิ่มใจพูนทรัพย์
5. คุณสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
6. คุณวิภา
พัฒนวณิชย์กลุ
7. คุณปี เตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
8. คุณอัสนี
ทรัพยวณิช

ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
1. นายสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
4. นางสาวชนิตา ดิษยธาวิน
ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
5. นายพิชยั
ชัยณรงค์โลกา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จดั การกองรีท
- จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 4 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 45.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
1. นายอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
2. นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การกองทุน
3. นายวิศรุต
เสกสรรพานิช
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การกองทุน
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ดังกล่าว
ชื่อ-สกุล
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

ประวัติการศึกษา
M.Sc. Management, Otto-von-Guericke
University Magdeburg, Germany
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อินโนเทค จากัด
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน สานักงานประกันสังคม
- Senior Associate ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอฟเอเอส
- นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
- นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโน
เทค จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส
จากัด
- เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสีย่ ง บริษัทหลักทรัพย์
แอทเซท พลัส จากัด

รายชื่ อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (Selling Agent) นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น (Registrar) และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ (Trustee)
• รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5939
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1618
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8656
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2627-3462
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2217-8852 โทรสาร 0-2217-8800
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2064
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
โทรศัพท์ 0-2026-5100 โทรสาร
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1112
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชียเวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรศัพท์0-2359-0000
โทรศัพท์ 0-2697-3800
โทรศัพท์ 0-2684-8888
โทรศัพท์ 0-2618-1000
โทรศัพท์ 0-2205-7000
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรศัพท์ 0-2658-6300
โทรศัพท์ 02-207-2100
โทรศัพท์ 02-648-1111
โทรศัพท์ 02-088-9797
โทรศัพท์ 02-861-5508
โทรศัพท์ 02-660-6677
โทรศัพท์ 02-648-3600

โทรสาร 0-2658-9248
โทรสาร 0-2677-7211
โทรสาร 0-2697-3880
โทรสาร 0-2256-0284
โทรสาร 0-2618-1030
โทรสาร 0-2263-2124
โทรสาร 0-2285-0979
โทรสาร 0-2658-6301
โทรสาร 02-207-2101
โทรสาร
โโทรสาร โทรสาร
โทรสาร 02-660-6678
โทรสาร 02-648-3920

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลัง ซึง่ บริษัทจะประกาศให้
ทราบเป็ นการทั่วไป หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
• นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-3528 0-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-35280-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
ทั้งนี ้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีห น้าที่ตามกฏหมายในการรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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ผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทีท่ ่านลงทุน
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
หรือ นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด ในฐานะผูส้ อบบัญชี โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุค คลอื่ น ที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ว ยการให้ค วามเห็ น ชอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง ให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนีไ้ ด้ทชี่ ่องทางใดบ้าง
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีแ้ สควร์ ชัน้ 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.innotechasset.com
• ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปั จจัยเสี่ยงของกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผูล้ งทุน ไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีลงทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
บริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชิด และสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงิน ของผูอ้ อกตราสาร
อย่างมีนยั สาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสาร
ไม่สามารถชาระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าว
เกิดขึน้ จะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีผูอ้ อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี
และ/หรือบริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ และความสามารถใน
การชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้ รือตราสารทุนอาจมีความผัน
ผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจผลประกอบการ
ของบริษัทผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ หรือตราสารหนี ้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึน้
หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง: บริษั ท จัด การจะพิ จ ารณากระจายการลงทุน ในตราสารต่ าง ๆ โดยพิ จ ารณาจาก
ปั จจัยพืน้ ฐาน ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสาร ดังกล่าว
รวมทัง้ จะกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม
ตามนโยบายการลงทุน และมีดลุ ยภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือ
ขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมีจากัด
ทัง้ นี ้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ ประเภท
ลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง: เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีความผัน
ผวนมากกว่าหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าย่อมทาให้สินทรัพย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset) กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงกองทุนจะ
ผูก พัน ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุใ นสัญ ญาป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง ซึ่ง ราคา ณ วัน ใช้สิท ธิ อ าจมากกว่ า หรื อ น้อ ยกว่ า ราคาตลาดขณะนั้น
ทั้งนี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่ ว งหน้า เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ถูก ต้อ ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง และเพื่ อ ให้ก องทุน มี โอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่ ม ากขึ ้น โดยจะลงทุน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ตี อ้ งการป้องกันความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (กรณีมีการลงทุน):
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างตามประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แต่ละประเภท ดังนี ้
สัญญาออปชั่น คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะของการให้สิทธิแก่ผซู้ ือ้ สัญญา (Long Position) ในการซือ้ หรือขายสินทรัพย์
อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซ้ ือ้ สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ และผูซ้ ือ้ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการ
ได้มา ซึ่งสิทธิดงั กล่าวด้วย ในส่วนของผูข้ ายสัญญาจะได้รบั ค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผูซ้ ือ้ สัญญาออปชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผซู้ ือ้ ไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กาหนด ทาให้ตอ้ ง
จ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รบั ผลตอบแทน สาหรับความเสี่ยงของผูข้ ายสัญญาออปชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผซู้ ือ้ ใช้สิทธิภายในเวลา
ที่กาหนด ซึ่งในกรณีท่ีเป็ นการขายสิทธิในการซือ้ (Short Call Option) จะทาให้ผูข้ ายมีความเสี่ยงที่ไม่มีขอ้ จากัด เนื่องจากมูลค่า
ทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
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สัญญาฟิ วเจอร์ส และสัญญาฟอร์เวิรด์ คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มี ลักษณะของการเป็ นภาระผูกพันที่ค่สู ัญญาต้องปฏิบตั ิ ตาม
สัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกาหนดตามสัญญา ผูซ้ ือ้ ต้องซือ้ สินทรัพย์อา้ งอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว
ไม่ว่าการซือ้ นัน้ อาจจะทาให้เกิดกาไรหรือมีผลขาดทุนต่อผูซ้ ือ้ ก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตก
ลงกันไว้จะทาให้เกิดกาไรหรือผลขาดทุนก็ตอ้ งขายในราคา ดังกล่าว
ความแตกต่างของสัญญาฟิ วเจอร์ส และสัญญาฟอร์เวิรด์ คือ สัญญาฟิ วเจอร์สสามารถซือ้ ขายกันได้ในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า
(Future Market) โดยมีการกาหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรัพย์อา้ งอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็ นมาตรฐาน และมี
สานักหักบัญชี (Clearing House) ทาหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็ นหลักประกันความเสี่ยงให้ทงั้ 2 ฝ่ ายปฏิบตั ิตามสัญญา
โดยจะมีการกาหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ไม่มีการกาหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความ
ต้องการเฉพาะรายของคู่สญ
ั ญาได้
ความเสี่ยงของสัญญาฟิ วเจอร์ส และสัญญาฟอร์เวิรด์ ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทา
ให้มลู ค่าของ และสัญญาฟิ วเจอร์ส และสัญญาฟอร์เวิรด์ มีผลขาดทุน เช่น กองทุ นรวมเข้าไปทาสัญญาฟิ วเจอร์สซือ้ หุน้ ที่ราคา 100
บาท ถ้าครบกาหนดสัญญาราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่ท่ี 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่
ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกาไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มลี กั ษณะของการที่บคุ คล 2 ฝ่ ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลา
ในอนาคตโดยการรับ และจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างกับสินทรัพย์อา้ งอิงโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ ายสามารถกาหนดลักษณะของสัญญา
ได้ตามความต้องการความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อา้ งอิงที่เปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ทาให้
มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมทาสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ คงที่ (5%) ที่กองทุน
รวมได้รบั กับอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (MLR + 1% ) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีท่อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ท่กี องทุนรวมได้รบั มากกว่าอัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัว (MLR + 1% = 4% ) กองทุนรวมต้องชาระเงินให้ธนาคาร = 100,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถ้ากองทุน
รวมไม่ทาสัญญาสวอปดังกล่าว กองทุนรวมก็ไม่มีภาระต้องชาระเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสถานะ
ของกองทุน โดยจะคานึงถึงสภาวะตลาดโดยรวม ทั้งนี ้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะ
ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีทมี่ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า): การลงทุนในสัญญา
ออปชั่นที่ซือ้ ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิ วเจอร์ส ซึ่งกองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน
(Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพี ยงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมลู ค่ามากได้ เช่น
ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึน้ ในอัตราที่สงู
เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีท่กี องทุนคาดการณ์ถกู ต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุนก็จะได้กาไรเป็ นจานวน
มาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็ นจานวนมากได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาว่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้น ๆ มีโอกาสขาดทุนหรือกาไรได้
เท่าใด และกาหนดเพดานการขาดทุนสูงสุดไว้ และลงทุนได้ไม่เกินเพดานที่กาหนด ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะต้อง
ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ บริษัทจัดการจะจัดให้มี
รายงานสถานะการลงทุนของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทุกวันทาการ โดยรายงานจะถูกส่งให้แก่ผบู้ ริหาร ผูจ้ ดั การกองทุน และผูก้ ากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวจะจัดทาโดยฝ่ ายบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็ นอิสระจากฝ่ ายการลงทุน
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของNAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น
ประกัน

4

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
bench
mark + 5%
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5

6

4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน
SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET)
5.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนีท้ ่คี ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark
+ 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของ ผูร้ บั ฝาก หรือผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของNAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน (P/N) ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน ผูอ้ อกตราสารได้

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้ (ข้อนีไ้ ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรื อ มี ก ารลงทุ น ใน derivatives เพื่ อ ให้ท รัพ ย์สิ น ดั ง กล่ า ว
มีสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการลงทุน
สาหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน SN ที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการ
ลงทุนสาหรับ MF ทั่วไปของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สิน หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 15%
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5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating
ข้อ
6

ประเภททรัพย์สิน
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อลดความเสี่ยง (nonhedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global exposure limit
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
Product limit
ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจานวนหุน้
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
(ไม่นบั รวมการถือหุน้ ของกองทุนวายุภกั ษ์)

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนีภ้ าครัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability* ของผูอ้ อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
ล่าสุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่าหนีส้ ินดังกล่าวของเจ้าหนีท้ ่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นต้น
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีผู้ออกตราสารไม่มีห นีส้ ิ นทางการเงินตามที่เ ปิ ดเผยไว้ใ นงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ อง ผูอ้ อกรายนั้ นเป็ นรายครัง้
เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสาร ที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณี ท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ น
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โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการอัตราส่วน
ตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
ผูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึ งกรณี ยังไม่ค รบกาหนดการจัดท างบการเงิน ในครัง้ แรกของผู้ออก
ตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
•

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (%)
อัตราตาม
รายการทีเ่ รียกเก็บ
โครงการ
1.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 3.596
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.338
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.043
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.075
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ไม่เกิน 2.140
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
• ในช่วงเสนอขายครัง้ แรก
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

•

เรียกเก็บจริง
ปี 2561
1.445
1.338
0.032
0.075
-

เรียกเก็บจริง
ปี 2562
1.445
1.338
0.032
0.075
-

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
1.429
1.338
0.032
0.059
-

รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 1.723

1.445

1.445

1.429

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซือ้ ขาย)
รายการ

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2561
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ปี 2562
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2563
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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กองทุนเปิ ดเอคควิตโี้ ปร หุน้ ระยะยาว
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พลังงานและสาธารณูปโภค

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,989,580.00

21.08

อาหารและเครื่องดื่ม

1,721,930.00

12.14

พาณิชย์

1,398,265.00

9.86

ธนาคาร

1,167,450.00

8.23

1,015,474.00
750,555.00
604,800.00
603,825.00
567,450.00
457,200.00
452,350.00
450,000.00
409,760.00
322,800.00
211,650.00
136,170.00
13,259,259.00
936,100.87
(16,016.97)
14,179,342.90

7.16
5.29
4.27
4.26
4.00
3.22
3.19
3.17
2.89
2.28
1.49
0.96
93.51
6.60
(0.11)
100.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
เงินทุนหลักทรัพย์
ชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์
เทคโนโลยี (MAI)
การแพทย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริการเฉพาะกิจ
รวมหุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์หรือหนีส้ ินอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตัวอย่าง คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA เป็ นอันดับที่สงู ทีส่ ดุ แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
ต่าทีส่ ุด
มีความสามารถสูงสุดในการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลา
AA
ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
ต่ามาก
A
ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
ต่า
BBB ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
ปานกลาง
BB
ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
สูง
B
ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่
สูงมาก
C
ตราสารหนีท้ ี่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รบั คืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ อย่างมีนยั สาคัญ

D

ตราสารหนีท้ ี่ไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ (Default)
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 14.7632 บาท
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน

ตั้งแต่
ต้นปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

กองทุน EP-LTF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

-19.73
-5.24

0.60
17.37

-4.29
9.13

-19.73
-5.24

-10.36
-3.15

-4.64
5.70

2.26
6.96

ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน*
2.93
8.66

23.90

18.58

15.86

23.90

16.73

14.90

15.94

17.64

29.09

22.11

18.29

29.09

19.16

16.44

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
6 เดือน
1 ปี 1
3 ปี 1
5 ปี 1

ย้อนหลัง
10 ปี 1

16.78
19.55
หมายเหตุ: หน่วย: % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปี ปฏิทนิ
เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
ปี
กองทุน EP-LTF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

2554
7.75
3.69

2555
27.28
40.53

2556
1.15
-3.63

2557 2558
38.27 -17.29
19.12 -11.23

2559
-1.34
23.85

2560
10.93
17.30

2561
-10.70
-8.08

2562
0.50
4.29

2563
-19.73
-5.24

20.66

12.13

20.26

16.14

13.53

13.91

8.61

13.04

9.20

23.85

22.54

12.72

20.92

13.03

13.73

14.21

6.43

12.05 9.39 29.03
หมายเหตุ : หน่วย : % ต่อปี

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มิถนุ ายน 2550
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกา ร
ดาเนินงานในอนาคต
• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.21%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR =

78,586,857.71
14,874,279.22

PTR =

5.28

หมายเหตุ: PTR คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

20,100.00

688,425.00

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

27,500.00
1,400.00

1,168,750.00
269,500.00

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

2,900.00

284,925.00

บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

12,100.00

287,980.00

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค

25,000.00

290,000.00
2,989,580.00

29,200.00
19,000.00

271,560.00
197,600.00

3,600.00

412,200.00

9,900.00

264,825.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

11,500.00

296,125.00

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
รวมอาหารและเครื่องดื่ม

45,100.00

279,620.00

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

1,721,930.00

พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

8,200.00

477,650.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

14,700.00

201,390.00

บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)

31,200.00

436,800.00

7,900.00

282,425.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
รวมพาณิชย์

1,398,265.00

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

4,800.00

568,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

2,400.00

271,200.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รวมธนาคาร

3,700.00

327,450.00
1,167,450.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
รวมวัสดุก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
รวมขนส่งและโลจิสติกส์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
รวมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
รวมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี (MAI)
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รวมเทคโนโลยี (MAI)

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

61,200.00
58,900.00
12,700.00

486,540.00
268,584.00
260,350.00
1,015,474.00

3,100.00
22,900.00

545,600.00
204,955.00
750,555.00

1,600.00

604,800.00
604,800.00

9,700.00
603,825.00
603,825.00
9,700.00

567,450.00
567,450.00

12,700.00

457,200.00
457,200.00

10,900.00

452,350.00
452,350.00

20,000.00

450,000.00
450,000.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อหลักทรัพย์
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)
รวมการแพทย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รวมประกันภัยและประกันชีวติ
บรรจุภัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
รวมบรรจุภัณฑ์
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)
รวมบริการเฉพาะกิจ
รวมหุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินทุน
ทรัพย์สินและหนีส้ นิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

19,700.00

409,760.00
409,760.00

2,400.00

322,800.00
322,800.00

5,100.00

211,650.00
211,650.00

15,300.00

136,170.00
136,170.00
13,259,259.00

AAA (tha)
AAA (tha)

2,000.00
934,100.87
936,100.87
14,195,359.87
(16,016.97)
14,179,342.90
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สรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มตราสาร
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้ ประกัน

มูลค่ายุติธรรม
อัตราส่วนมูลค่า
(บาท)
ยุติธรรมต่อ NAV (%)
936,095.75
6.60

Upper Limit (%)
100.00
100.00

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้

-

-

100.00

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

15.00

รวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

936,095.75

6.60

14,179,342.90

100.00

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันใน
การชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว ไม่ได้
ขึน้ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
• กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าใน
เรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ มื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดู
บัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัท จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริษัทผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อ
ขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ท่บี ริษัท
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่สี านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับ และดูแล
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ในกรณี ท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนอินโนเทค จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีท่ีบริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com
• ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• “การลงทุนใน LTF ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้”

ข้อมูลนีร้ วบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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