ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุ้นระยะยำว
Equity Pro LTF (EP-LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยำว

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่ มีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริต : ไม่ เข้ ำร่ วม CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ก

ข้ อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ กำรฝำกเงิน
1
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน:
▪ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
▪ กองทุนอาจดาเนินการลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทุน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
กลยุทธ์ ในกำรบริหำรกองทุนรวม
▪ บริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Management) เพื่อมุง่ ให้ กองทุนมีผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี ้วัด (Benchmark)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหุ้นได้
▪ บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทังนี
้ ้ กรณีลงทุนตังแต่
้ ปีภาษี 2559 เป็ นต้ นไป ต้ องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน

กองทุนรวมนี ้ไม่ เหมำะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪
▪

อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
▪ การลงทุน ในหน่วยลงทุน มิ ใช่ก ารฝากเงิน และมี ค วามเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุน เปิ ดเอคควิตี ้
โปร หุ้นระยะยาว เมื่ อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร หุ้นระยะยาว จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้ องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชาระเงินเพิ่ม และ/
หรื อ เบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ เข้ าใจ
รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมและขอรับคูม่ ือการลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร หุ้นระยะยาวไปจาหน่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกัน
▪ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 ม.ค.2563 จะไม่สามารถได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยให้ ถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
▪ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธหรื อระงับ การสั่ง ซื อ้ การจัด สรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)

3

กองทุนเปิ ดเอคควิตี ้โปร หุ้นระยะยาว

ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรั พย์ (market risk)
ต่า
ความผันผวนของ
<5%
5-10%
10-15%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ต่า
กลุม่ หุ้นที่เน้ นลงทุน

General

Large cap

สูง
15-25%

>25%
สูง

Mid/small

Sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (High issuer concentration risk)
ต่า
สูง
การกระจุกตัวลงทุนใน
<10%
10-20%
20-50%
50-80%
>80%
ผู้ออกตราสารรวม

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.innotechasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ENERGY 23.97%
20%

24%
TRANSPORTATION &
LOGISTICS 16.88%
COMMERCE 14.05%

11%

FOODS & BEVERAGES 13.45%
17%
14%

BANKING 11.25%
Others 20.40%

14%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
% ของ NAV
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
7.80
หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
6.83
หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
6.06
หุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
6.05
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
5.13
หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่
www.innotechasset.com
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ค่ ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
- อัตราที่เรี ยกเก็บจริงของค่าใช้ จา่ ยอื่นเป็ นข้ อมูลตามรอบปี บัญชีลา่ สุดของกองทุน ทังนี
้ ้ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยย้ อนหลังของกองทุนในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญได้ ที่
www.innotechasset.com
ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงจากองทุนรวมทังหมดจะไม่
้
เกินอัตราร้ อยละของรวมค่าใช้ จ่ายสูงสุด
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ ำกำรซือ้ ขำย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ไม่มี

ปี 2560
ไม่มี

เก็บจริง
ปี 2561
ไม่มี

ปี 2562
ไม่มี

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

สูงสุดไม่เกิน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชีว้ ัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
ผลการดาเนินงาน

3.กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -17.29%
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (Standard deviation) คือ 11.69% ต่ อปี
5. ควำมผันผวนของส่ วนต่ ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error: TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General

สามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ : http://www.aimc.or.th
7. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

ตังแต่
้ ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน EP-LTF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด

8.75
12.78
8.40
8.12

5.81
6.61
7.48
7.69

8.75
12.78
8.40
8.12

11.06
11.86
11.69
10.87

0.96
10.31
11.64
10.43

1.19
6.41
13.06
11.61

8.50
15.23
15.40
15.71

ตังแต่
้ จดั ตัง้
กองทุน
99.02
250.36
17.27
18.78

*เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.innotechasset.com
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ข้ อมูลอื่นๆ
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่จา่ ยเงินปั นผล
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
27 มิถนุ ายน 2550
ไม่กาหนดอายุโครงการ
กำรซือ้ หน่ วยลงทุน :
วันทาการซื ้อ
ทุกวันทาการ ก่อน 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก
1,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป
500 บาท
กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน :
วันทาการขายคืน
ทุกวันทาการ ก่อน 14.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน
ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า
ไม่กาหนด
*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ทwี่ ww.innotechasset.com
ผู้จัดกำรกองทุน
วันที่เริ่มบริหำรกองทุน
คุณ สุรเชษฐ์ ศรี วฒ
ั นกุลวงศ์
1 ตุลาคม 2561
คุณ ภัทรวรรณ ตริ ตานิภากุล
16 พฤศจิกายน 2561
0.92
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผู้สนับสนุนการขายฯ เพิ่มเติมได้ ที่
www.innotechasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.innotechasset.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้ อผูกพันได้ ที่
บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
ที่ www.innotechasset.com
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุน อาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรั บ รองว่ ำข้ อ มู ลดั งกล่ ำ ว
ถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทำให้ ผ้ ูอ่ ืนสำคัญผิด

คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผั นผวนของรำคำหลั ก ทรั พย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ มี มูลค่าของหลักทรัพ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมือง
ทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD
สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คานวนจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื ้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
หารด้ วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงข้ อมูลค่าการซื ้อ
ขายทรัพ ย์ สิ น และสะท้ อ นกลยุท ธ์ การลงทุน ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ า ในขณะที่
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สินที่นามาคานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่
โดยลักษณะแล้ วจะมีการซื ้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้ น
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