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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A) 
กองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 

Long Term Equity Fund: LTF  
“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที ่14 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดเอคควติีโ้ปร หุน้ระยะยาว เมื่อเห็นวา่
การลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได ้

• ในกรณีที่มเีหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

• ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว ท่ีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563 ไม่สามารถ
น าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้

• กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาว เพื่อที่จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ ผูล้งทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2559  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะตอ้งมีระยะเวลาถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนดเทา่นัน้ 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอคควติีโ้ปร หุน้ระยะยาว ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ทางภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทนุ และจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา รวมทัง้จะตอ้งช าระ
เงินเพิม่ และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร  

• บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั 1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มีหนงัสือเดินทาง
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่ง
จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ใน       
และนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึ่งตดิต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการ
ด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบคุคล และนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  

• ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจ และควรเกบ็หนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งองิในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถาม
ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
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ชื่อโครงการ     กองทนุเปิดเอคควติีโ้ปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 
      Long Term Equity Fund: LTF  

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 15 มิถนุายน 2550 

วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   27 มิถนุายน 2550 

 
 
 
 
ประเภทของกองทนุ 
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว Long Term Equity Fund: LTF (EP-LTF) 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุ 
ลงทุนในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ (MAI) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม อนึ่ง กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
เพื่อป้องกันความผนัผวนของราคาตลาด หรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการลด  หรือป้องกันความเส่ียงความผนัผวนของตลาด   
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ  
 
กองทุนอาจด าเนินการลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือหลักทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผล       
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับการตดัสินใจ
ลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะนัน้ ๆ แลว้แต่กรณี 

 
ดัชนีชีว้ัดของกองทุนนี ้
ผูล้งทนุควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนนี ้กบัดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็น
เกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบ 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ขา้ใจก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุ 

 
 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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 กองทุนนีเ้ป็นกองทุนทีมี่การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

• ไม่มี 
 
 กองทุนนีมี้จ านวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

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

• เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทนุท่ีตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ และยอมรบัความเส่ียงจากการลงทนุในหุน้ได ้

• บคุคลธรรมดาที่ตอ้งการลงทนุระยะยาว โดยหากลงทนุตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
 
ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยอ์าจท าใหเ้กิดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได  ้
 
กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร? 

• ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
กองทุนนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

• วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก: วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ถดัไป: วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

• วิธีการขายหน่วยลงทนุ:  ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์               
ถึง 15.30 น. ที่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  

 จ านวนเงินลงทุนขั้นต ่า: ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรกผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป     
โดยค านวณเป็นหน่วยลงทนุได ้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ เช่น หากผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
จ านวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.5044 บาทต่อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนจะไดร้บั
จ านวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044) 

 
 ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต ์ลงวันที่ที่สั่งซือ้  และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้

กองทนุเปิด” หรือน าเช็คหรือเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารท่ีก าหนด 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 
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ สนญ.อาคารควิเฮา้ส ์ 889-1-01076-1 
ทหารไทย อาคารสาทรซิตี ้ 004-1-05497-4 
ธนชาต ิ สีลมคอมเพล็ก 261-3-00955-0 

 

• วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชยถ์ึง 14.00 น. โดยติดต่อไดท้ี่บรษิัท
จดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ โดยไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ    
 
กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกาหรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าว  และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้  และด าเนิน

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
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กิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

• บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรือจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน
เกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวม และหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

 
กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

• กองทนุรวมนีม้ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่ง
ที่รบัไวแ้ลว้ และการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้ะบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ 18. ขอ้ 19. 
และขอ้ 20. ตามล าดบั 

 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการที่บริษัทจดัการก าหนดให้
สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ตามก าหนดเวลาการรบัค าสั่งขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร   

• หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

         
ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน      
หน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่หน่วยลงทนุล่าสดุของกองทนุไดด้ว้ยวิธี ดงันี ้

• Website ของบรษิัทจดัการท่ี www.innotechasset.com 

• ติดต่อสอบถามไดท้ี่ บลจ.อินโนเทค โทร 02-624-6333 

• สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

• บรษิัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้ 

• และขายคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  
5 วนัท าการ ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.innotechasset.com/
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ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร 

• การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอียดงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน
และสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั  ผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ส  านกังานของบริษัท
จดัการหรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.innotechasset.com 

 
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2624-6333  

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

• กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

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

 
  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั  
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2624-6333  www.innotechasset.com 
 
ลักษณะกิจการ 

เป็นบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วน
บุคคล และกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์เดิมชื่อ บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ ากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน            
อินโนเทค จ ากดั เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 
 
ผู้ถือหุ้น 
 ถือหุน้โดย บรษิัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   99.99% 
 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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ทุนจดทะเบียน 
 จ านวน    67,620,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น   13,524,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 
 เรียกช าระแลว้   67,620,000 บาท เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 
 
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

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 

 
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท 

1. นายสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกลุวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด 
3. นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ 
4. นางสาวชนิตา  ดิษยธาวิน ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
5. นายพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่จดัการกองรีท 
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 4 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 
- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 45.90 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63)  

 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ 
2. นางสาวภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการกองทนุ 
3. นายวิศรุต เสกสรรพานิช ต าแหน่ง ผูจ้ดัการกองทนุ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ดังกล่าว 
 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแล
ผลประโยชน ์(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 

ชื่อ-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ ์ M.Sc. Management, Otto-von-Guericke 
University Magdeburg, Germany 
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประธานเจา้หนา้ที่การลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ อินโนเทค จ ากดั  
- นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้
จ ากดั 
- นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ ส านกังานประกนัสงัคม 
- Senior Associate ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอฟเอเอส 
- นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคารยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
- นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 

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

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโน
เทค จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั 
จ ากดั 
- เจา้หนา้ที่อาวโุสบรหิารความเส่ียง บรษิัทหลกัทรพัย ์
แอทเซท พลสั จ ากดั 
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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 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากัด     โทรศพัท ์0-2697-3800 โทรสาร 0-2697-3880 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284 
บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1030 
บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2205-7000  โทรสาร 0-2263-2124 
บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2638-5000 โทรสาร 0-2285-0979 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-1111 โทรสาร         - 
บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-088-9797 โโทรสาร        - 
บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทรศพัท ์02-861-5508 โทรสาร          - 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 
บรษิัท  แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 
 
ทัง้นี ้ บรษิัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลงั ซึง่บรษิัทจะประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป หรือเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 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 
 
ทั้งนี ้นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฏหมายในการรักษา
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 
 
 
 

http://www.innotechasset.com/
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ผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมทีท่่านลงทุน  
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร  ์หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย                                     

หรือ นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 
แห่งบรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั ในฐานะผูส้อบบญัชี โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
 
 
 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนีไ้ด้ทีช่่องทางใดบ้าง 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
       เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต์ีแ้สควร ์ชัน้ 19 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2624-6333  

www.innotechasset.com 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 

 
 

 

• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุน ไม่ไดร้บัผลตอบแทน
ตามที่คาดหวงั 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคดัเลือกหลักทรพัยท์ี่ลงทุน โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับ            
ผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของบรษิัทผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ และติดตามขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษัทผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ิด และสม ่าเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงิน ของผูอ้อกตราสาร
อย่างมีนยัส าคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทผูอ้อกตราสาร 
ไม่สามารถช าระเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ัญญาไว ้หากมีเหตุการณ์  ดังกล่าว
เกิดขึน้จะส่งผลใหต้ราสารท่ีลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ี่ผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี        
และ/หรือบริษัทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัท่ีลงทุนได้ โดยบริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ณุภาพ และความสามารถใน
การช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอหากมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ 

ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 
 

ปัจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 
 

http://www.innotechasset.com/
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้รือตราสารทุนอาจมีความผนั
ผวนไดต้ลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจผลประกอบการ 
ของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้หรือตราสารหนี ้เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไวเ้พิ่มขึน้    
หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง  ๆ  โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัพืน้ฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสาร  ดงักล่าว 
รวมทัง้จะก าหนดสดัส่วนการลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถควบคมุระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทนุใหอ้ยู่ในอตัราที่เหมาะสม
ตามนโยบายการลงทนุ และมีดลุยภาพกบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือ
ขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั 
ทัง้นี ้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัอปุสงค ์และอปุทานท่ีมีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคลอ้งกับ ประเภท
ลกัษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทัง้นี ้แนวทางการบริหารความ
เส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง: เนื่องจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีความผนั
ผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันั้น หากกองทุนลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ย่อมท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรพัยด์งักล่าว เพื่อป้องกันความเส่ียงกองทุนจะ
ผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า  หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น             
ทั้งนี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงไดท้ั้งหมด และกรณีที่
ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผิ์ด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเส่ียง และเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น โดยจะลงทุน                          
ในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งการป้องกนัความเส่ียง 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชนต์อบแทน (กรณีมีการลงทุน):  
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อแสวงหาผลประโยชนต์อบแทนมีความเส่ียงแตกต่างตามประเภทของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แต่ละประเภท ดงันี ้
สญัญาออปชั่น คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มีลกัษณะของการใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ือ้สญัญา (Long Position) ในการซือ้หรือขายสินทรพัย์
อา้งอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซ้ือ้สามารถเลือกที่จะใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้และผูซ้ือ้ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการ
ไดม้า ซึ่งสิทธิดงักล่าวดว้ย ในส่วนของผูข้ายสญัญาจะไดร้บัค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับภาระผกูพนัในอนาคตที่ตอ้งปฏิบตัิตาม
สญัญาที่ไดข้ายออกไป ความเส่ียงของผูซ้ือ้สญัญาออปชั่น ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่ผูซ้ือ้ไม่สามารถใชสิ้ทธิภายในเวลาที่ก าหนด ท าใหต้อ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ไดร้บัผลตอบแทน ส าหรบัความเส่ียงของผูข้ายสญัญาออปชั่น ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่ผูซ้ือ้ใชสิ้ทธิภายในเวลา
ที่ก าหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซือ้ (Short Call Option) จะท าใหผู้ข้ายมีความเส่ียงที่ไม่มีขอ้จ ากัด เนื่องจากมูลค่า
ทรพัยสิ์นอา้งอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโ้ดยไม่มีเพดานสงูสุด 
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สัญญาฟิวเจอรส์ และสัญญาฟอรเ์วิรด์ คือ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาตอ้งปฏิบตัิตาม
สัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว ้กล่าวคือ เมื่อถึงก าหนดตามสัญญา ผูซ้ือ้ตอ้งซือ้สินทรพัยอ์า้งอิงในราคาที่ไดต้กลงกันไวแ้ลว้     
ไม่ว่าการซือ้นัน้อาจจะท าใหเ้กิดก าไรหรือมีผลขาดทนุต่อผูซ้ือ้ก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกนั ไม่ว่าการขายในราคาที่ไดต้ก
ลงกนัไวจ้ะท าใหเ้กิดก าไรหรือผลขาดทนุก็ตอ้งขายในราคา ดงักล่าว 
ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอรส์ และสัญญาฟอรเ์วิรด์ คือ สัญญาฟิวเจอรส์สามารถซือ้ขายกันไดใ้นตลาดซือ้ขายล่วงหนา้            
(Future Market) โดยมีการก าหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรพัยอ์า้งอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมี
ส านกัหกับญัชี (Clearing House) ท าหนา้ที่ในการเรียกหลกัประกันเพื่อเป็นหลกัประกันความเส่ียงใหท้ัง้ 2 ฝ่ายปฏิบตัิตามสญัญา 
โดยจะมีการก าหนดมลูค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ไม่มีการก าหนดมาตรฐานใด ๆ  สามารถปรบัใหเ้ขา้กับความ
ตอ้งการเฉพาะรายของคู่สญัญาได ้
ความเส่ียงของสญัญาฟิวเจอรส์ และสญัญาฟอรเ์วิรด์ ไดแ้ก่ ความผนัผวนของมลูค่าทรพัยสิ์นอา้งอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ท  า
ใหม้ลูค่าของ และสญัญาฟิวเจอรส์ และสญัญาฟอรเ์วิรด์มีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเขา้ไปท าสญัญาฟิวเจอรส์ซือ้หุน้ที่ราคา 100 
บาท ถา้ครบก าหนดสญัญาราคาหุน้ในวนันัน้อยู่ที่ 80 บาท กองทนุรวมจะขาดทนุ 20 บาท แต่ในทางตรงขา้มถา้ราคาหุน้ในวนันัน้อยู่
ที่ 125 บาท กองทนุรวมจะมีก าไร 25 บาท 
สญัญาสวอป คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มลีกัษณะของการท่ีบคุคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปล่ียนกระแสเงินสดระหว่างกนัในช่วงเวลา
ในอนาคตโดยการรบั และจ่ายกระแสเงินสดมีการอา้งกบัสินทรพัยอ์า้งอิงโดยคู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่ายสามารถก าหนดลกัษณะของสญัญา
ไดต้ามความตอ้งการความเส่ียงของสญัญาสวอป ไดแ้ก่ ความผนัผวนของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ท  าให้
มลูค่าของสญัญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมท าสญัญาสวอปกบัธนาคาร เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้คงที่ (5%) ที่กองทนุ
รวมไดร้บักบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (MLR + 1% ) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อตัราดอกเบีย้คงที่ที่กองทนุรวมไดร้บัมากกว่าอตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวั (MLR + 1% =  4% ) กองทุนรวมตอ้งช าระเงินใหธ้นาคาร = 100,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถา้กองทนุ
รวมไม่ท าสญัญาสวอปดงักล่าว กองทนุรวมก็ไม่มีภาระตอ้งช าระเงิน 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บรษิัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใหเ้หมาะสมกับสถานะ
ของกองทุน โดยจะค านึงถึงสภาวะตลาดโดยรวม ทั้งนี ้แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้จะ
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงนิลงทนุ (Leverage Risk) (กรณีทีมี่การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า): การลงทนุในสญัญา
ออปชั่นที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอรส์ ซึ่งกองทุนรวมสามารถลงทุนไดโ้ดยการวางเงินประกัน 
(Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ยสามารถลงทุนในสญัญาที่มีมลูค่ามากได ้เช่น 
ตลาดอาจก าหนดใหว้างเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมลูค่าสญัญา ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน (ก าไร/ขาดทุน) เกิดขึน้ในอตัราที่สงู
เมื่อเทียบกบัเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณถ์กูตอ้ง การวางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะไดก้ าไรเป็นจ านวน
มาก แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้กองทนุคาดการณผิ์ดการวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็อาจขาดทนุเป็นจ านวนมากได ้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาว่าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้นั้น  ๆ  มีโอกาสขาดทุนหรือก าไรได้
เท่าใด และก าหนดเพดานการขาดทุนสงูสดุไว ้และลงทุนไดไ้ม่เกินเพดานที่ก าหนด ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนอย่างใกลช้ิด ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห ์บริษัทจัดการจะจัดใหม้ี
รายงานสถานะการลงทุนของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ทุกวนัท าการ โดยรายงานจะถกูส่งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทุน และผูก้  ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวจะจดัท าโดยฝ่ายบรหิารความเส่ียงซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายการลงทนุ 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ 

ส่วนท่ี 1: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของNAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น
ประกนั 

ไม่เกิน 20% 

  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอยีดตาม
แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
bench 
mark + 5% 



 
  

                         กองทนุเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 15 

      

4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

5 ทรพัยสิ์นดงันี ้
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน 
SET) 
5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึบรษิัทท่ีอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.5 ธุรกรรมดงันีท้ี่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
    5.5.1 reverse repo 
    5.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark 
+ 5% 

  

6 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 
หมายเหต:ุ  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของ ผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาแลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2:  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการ
เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน benchmark + 
10% 

 
หมายเหต:ุ  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของNAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสญัญาใช้
เงิน (P/N) ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของ
นิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทนุ 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการนอ้ยกวา่   
1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ
คงเหลือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มี อายโุครงการ มากกวา่หรือ
เท่ากบั 1 ปี 
  

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้

2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MF ไดด้  าเนินการให้
มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให ้MF สามารถขายคืน ผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน     
12 เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้(ขอ้นีไ้ม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทนุหรือรอบการลงทนุ
ของ MF หรือมีการลงทุนใน  derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าว          
มีสอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนั 

ไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 6 ในตอนท่ี 1.1: อตัราส่วนการลงทนุ
ส าหรบั MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อก
ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN ที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในตอนที่ 1.1: อตัราส่วนการ
ลงทนุส าหรบั MF ทั่วไปของส่วนที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตาม 
ผูอ้อกทรพัยสิ์น หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating  
 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พื่อลดความเส่ียง (non-
hedging) 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 
  

Global exposure limit 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุ
ใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 
ของ NAV  

 

หมายเหต:ุ ส าหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวมไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั       

    Product limit 

ส่วนท่ี 4:  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั ตอ้งมีจ านวนหุน้
ของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้    
(ไม่นบัรวมการถือหุน้ของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนีภ้าครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial liability* ของผูอ้อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีสิ้นดงักล่าวของเจา้หนีท้ี่มีความเก่ียวข้องกบั 
ผูอ้อก เช่น เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีสิ้นทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้อง ผูอ้อกรายนั้นเป็นรายครัง้ 
เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสาร ที่ออกใหม่และ
มี  credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่ า  investment grade หรือ ไม่มี  credit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น
รายครัง้เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
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โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการอตัราส่วน
ตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
หมายเหต ุ: 
* หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่    
ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้โดยเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
** รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออก    
ตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง              

 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

รายการทีเ่รียกเกบ็ 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

1.ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่ประมาณการได ้ ไม่เกิน 3.596 1.445 1.445 1.429 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.338 1.338 1.338 1.338 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.043 0.032 0.032 0.032 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.075 0.075 0.075 0.059 
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ไม่เกิน 2.140 - - - 
ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย     

• ในช่วงเสนอขายครัง้แรก 
รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
2. ค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยที่ประมาณการไม่ได ้ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 
รวมคา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ไม่เกิน 1.723 1.445 1.445 1.429 

 

• ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่การซือ้ขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

         
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 
 

 
 
 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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กองทุนเปิดเอคควติีโ้ปร หุน้ระยะยาว 
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการกอ่ภาระผูกพัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563   

ช่ือหลักทรัพย ์  
   

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

  ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ             
หุ้นสามัญ 
        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

                  

  พลงังานและสาธารณปูโภค     2,989,580.00       21.08   
  อาหารและเครื่องดื่ม         1,721,930.00     12.14 

  พาณิชย ์       1,398,265.00     9.86  

  ธนาคาร     1,167,450.00     8.23 

  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์         1,015,474.00     7.16 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            750,555.00    5.29  

  วสัดกุ่อสรา้ง 
ขนส่งและโลจิสติกส ์
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์
เงินทนุหลกัทรพัย ์
ชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส ์
เทคโนโลยี (MAI) 
การแพทย ์
ประกนัภยัและประกนัชีวิต 
บรรจภุณัฑ ์
บริการเฉพาะกิจ 
รวมหุ้นสามัญ 

        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  

   4.27  
4.26  
4.00 
3.22 
3.19 
3.17 
2.89 
2.28 
1.49 
0.96  

93.51  
เงินฝากธนาคาร           936,100.87     6.60 

สินทรัพยห์รือหนีสิ้นอ่ืนๆ         (16,016.97)    (0.11) 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ         14,179,342.90       100.00 

 
ตัวอย่าง ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัที่สงูทีส่ดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ ต ่าทีสุ่ด  
 มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 
AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ ต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ ต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ ปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ สูง 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ สูงมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยั 
              ภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคญั 
D           ตราสารหนีท้ี่ไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบีย้ได ้(Default) 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 63 = 14.7632 บาท 

ผลตอบแทนจาก 
การลงทนุ 

ตั้งแต ่
ต้นปี 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี1 

ย้อนหลัง 
3 ปี1 

ย้อนหลัง 
5 ปี1 

ย้อนหลัง 
10 ปี1 

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน* 
กองทุน EP-LTF -19.73 0.60 -4.29 -19.73 -10.36 -4.64 2.26 2.93 
เกณฑม์าตรฐาน -5.24 17.37 9.13 -5.24 -3.15 5.70 6.96 8.66 
ความผันผวนของผลการ
ด าเนินงาน 

23.90 18.58 15.86 23.90 16.73 14.90 15.94 17.64 

ความผันผวนของตัวชีว้ัด 29.09 22.11 18.29 29.09 19.16 16.44 16.78 19.55 
                                                                                                                                                               หมายเหต:ุ  หน่วย: % ต่อปี 

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวธิีการตามปีปฏทินิ 

เปรียบเทยีบกบัตวัชีว้ดั และคา่ความเสี่ยงของกองทนุรวม (SD) 
 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
กองทุน EP-LTF 7.75 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 
เกณฑม์าตรฐาน 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 -5.24 
ความผันผวนของผลการ
ด าเนินงาน 

20.66 12.13 20.26 16.14 13.53 13.91 8.61 13.04 9.20 23.85 

ความผันผวนของตัวชีว้ัด 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03 
                 หมายเหต ุ:  หน่วย : % ต่อปี 

หมายเหตุ :  
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 27 มิถนุายน 2550 
- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  
- 1 % ต่อปี  
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2563  
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้า่ย
ต่างๆ  
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลกา ร
ด าเนินงานในอนาคต 

 

• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในชว่งเวลา 5 ปี คือ -42.21% 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 
  
 PTR =      Min (ซือ้ทรพัยสิ์น, ขายทรพัยสิ์น) 

                       Avg. NAV 
 

              PTR =        78,586,857.71 
                                14,874,279.22 
   

                                                                       PTR =   5.28 
 
 
หมายเหต:ุ PTR ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยสิ์นกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวม

ลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

หุ้นสามัญ 
   

พลังงานและสาธารณูปโภค 
   

บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

   20,100.00   688,425.00  

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

   27,500.00   1,168,750.00  
บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

 
     1,400.00   269,500.00  

บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 

     2,900.00   284,925.00  

บรษิัท บรกิารเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

       12,100.00   287,980.00  

บรษิัท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)     25,000.00  290,000.00  

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 2,989,580.00  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

  

บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 

   29,200.00  271,560.00  
บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
   19,000.00  197,600.00  

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

     3,600.00  412,200.00  
บรษิัท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)       9,900.00  264,825.00  
บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)     11,500.00  296,125.00  
บรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน)     45,100.00  279,620.00  
รวมอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
 1,721,930.00  

พาณิชย ์
 

  

บรษิัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)        8,200.00  477,650.00  
บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน)     14,700.00  201,390.00  
บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน)     31,200.00  436,800.00  
บรษิัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน)       7,900.00  282,425.00  
รวมพาณิชย ์   1,398,265.00  
ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)       4,800.00  568,800.00  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       2,400.00  271,200.00  
บรษิัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       3,700.00  327,450.00  
รวมธนาคาร   1,167,450.00  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์    
บรษิัท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     61,200.00  486,540.00  
บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน)     58,900.00  268,584.00  
บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)     12,700.00  260,350.00  
รวมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์   1,015,474.00  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน)       3,100.00  545,600.00  
บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)     22,900.00  204,955.00  
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   750,555.00  
วัสดกุ่อสร้าง    
บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน)       1,600.00  604,800.00  
รวมวัสดกุ่อสร้าง   604,800.00  
ขนส่งและโลจิสตกิส ์    
บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)       9,700.00  

 603,825.00  
รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   603,825.00  
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์    

บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)            9,700.00  567,450.00  
รวมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์   567,450.00  
เงนิทุนและหลักทรัพย ์    

บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)     12,700.00  457,200.00  
รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   457,200.00  
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์    

บรษิัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)          10,900.00  452,350.00  
รวมชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์    452,350.00  
เทคโนโลยี (MAI)    

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)          20,000.00  450,000.00  
รวมเทคโนโลยี (MAI)   450,000.00  

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

การแพทย ์    

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั(มหาชน)     19,700.00  409,760.00  
รวมการแพทย ์   409,760.00  
ประกันภัยและประกันชวีิต    
บรษิัท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)       2,400.00  322,800.00  
รวมประกันภัยและประกันชวีติ   322,800.00  

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)       5,100.00  211,650.00  
รวมบรรจุภัณฑ ์   211,650.00  

บริการเฉพาะกิจ    

บรษิัท เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน)     15,300.00  136,170.00  
รวมบริการเฉพาะกิจ   136,170.00  

รวมหุ้นสามัญ   13,259,259.00  

เงนิฝากธนาคาร    
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA (tha)  2,000.00  
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA (tha)  934,100.87  
รวมเงนิฝากธนาคาร   936,100.87  

รวมเงนิทุน   14,195,359.87  

ทรัพยส์ินและหนีส้นิอื่น   (16,016.97) 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ   14,179,342.90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 กลุ่มตราสาร  มูลค่ายุติธรรม
(บาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit (%) 
      

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 
(ข) กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์
หรือบรษิัทเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกนั 

936,095.75   6.60 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ - - 100.00 
   

(ง) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได ้หรือตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

- - 15.00 

   

รวม         936,095.75   6.60  
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ         14,179,342.90 100.00  

        
  หมายเหต:ุ การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 



 
  

                         กองทนุเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 27 

      

 
 

 
 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัใน
การชดเชยผลขาดทนุของกองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั  

• กองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุน้ระยะยาว มีการกระจายการลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเส่ียงมากกว่าใน
เรื่องของการกระจกุตวัของการลงทนุในบรษิัทใดบรษิัทหนึ่ง  

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทนุโดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง  

• ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดู
บตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของบริษัทผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อ
ขอรบัขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี่บรษิัท 

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

• บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได  ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับ และดูแล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนตอ้งการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ี่บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ           
กองทนุอินโนเทค จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่
ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.innotechasset.com 

• ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

•  “การลงทุนใน LTF ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้” 
 

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลนีร้วบรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

http://www.sec.or.th/
http://www.innotechasset.com/

