กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพือ่ การเลีย้ งชีพ : CG-RMF

แนวโน้มและทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทย

 คาดการณ์ผลกาไรโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 10-15 ในช่วง 2 ปีข้างหน้า
 คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนสูงในปี 2016 จากความเสีย่ ง
ในเรื่องค่าเงินในภูมิภาค และนโยบายของนายทรัมป์ การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐ
 เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มปี ัจจัยพื้นฐานดี และมีการเติบโตสูง

ทาไมถึงต้องเป็นการลงทุนในหุ้นบรรษัทภิบาล

 การเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง และมีการจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอนัน้ อาจไม่เพียง
พอที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุน การเพิม่ เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ลงทุนในด้านความโปร่งใส
ความถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจะช่วยสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาวของผู้ลงทุน
 หน่วยงานในการกาหนดกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลที่ดีได้แก่

หลักเกณฑ์สาคัญในการประเมินระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

 สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ้น (Equitable Treatment of
Shareholders)
 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Role of Stakeholders)
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
การลงทุนในหุน้ ทีม่ รี ะบบบรรษัทภิบาลทีด่ สี ามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี
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การลงทุ น ในหุ้ น ที่ มี ร ะบบบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี ส ามารถสร้ า งโอกาสรั บ
ผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไป โดยวัดจาก IOD CG
Index ซึ่งเป็นดัชนีการลงทุนในบริษัทที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีที่
ได้รับการจัดอันดับดีเลิศจากโครงการ CGR โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่
เริ่มต้นจัดทาดัช นี IOD CG Index (1 มกราคม 2550) เท่ากับ
123.17% ในขณะที่ SET Index ที่มีผลตอบแทนเท่ากับ 98.43%

ตัวอย่างรายชือ่ บริษทั ธรรมาภิบาลทีไ่ ด้รับคะแนนดีเลิศ
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สรุปข้อมูลกองทุน CG-RMF
นโยบายการลงทุน

กองทุ น มี น โยบายที่ จ ะเน้น การลงทุ น ในหุ้ น
สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พย์ ซึ่ง มีร ะบบธรรมาภิบ าลที่ ดี ต าม
กรอบการจั ด เกณฑ์ บ รรษั ท ภิ บ าล (CG
Scoring) ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงาน
อื่ น ใดที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ที่ มี ก ารจั ด เกณฑ์
บรรษัทภิบาล ซึ่งกรอบการจัดเกณฑ์ในเรื่อง
ดังกล่าว จะพิจารณาสาระสาคัญ เช่น การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หรือความ
รับผิดชอบของกรรมการ หรือการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น หรือบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ เสีย หรือสิท ธิข องผู้ถือหุ้ น เป็น ต้ น
โดยในการพิจ ารณาระบบธรรมาภิบ าลที่ ดี
กองทุ น จะพิจ ารณาจากการจัด อัน ดั บ CG
Scoring ในอันดับ 3 ขึ้นไป ทั้งนี้กองทุนจะ
ลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนที่
มีลัก ษณะดั ง กล่าวโดยเฉลี่ ยในรอบปีบัญ ชี
มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 80% ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าโครงการ
5,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง 2,000 บาท ในการสั่ ง ซื้ อ ครั้ ง แรก และไม่
แรก
กาหนดในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Frontend fee)
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
(Management Fee)
เวลาทารายการซื้อ
เวลาทารายการขาย
วันรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

6
4
ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปัจจุบนั ยกเว้น)
ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (ปัจจุบนั เก็บ 1.50%)
ภายใน 15.30 น./ สับเปลี่ยนเข้าภายในเวลาทา
รายการของกองทุนต้นทาง
ภายใน 15.00 น./ สับเปลี่ยนออกไปยัง
กองทุนทีบ่ ลจ.กาหนด ภายใน 15.00 น.
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
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คาเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและ ผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย ผลการดาเนินงานในอดี ตของกองทุน/ผลการเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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