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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุน
เพื่อการเลีย้ งชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
▪ ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
▪ ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ ไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกัน
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม
และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เข้าใจ รวมทัง้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือภาษีได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึง
ผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่
ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุ น ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
▪ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้
สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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ข้อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อโครงการ
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อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม
วันทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม

5 ตุลาคม 2552
12 พฤศจิกายน 2552

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุน
ในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพืน้ ฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารหนี ้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
อนึ่ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ และอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี ้ กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade)
หรือตราสารทุนของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Security)
ดัชนีชวี้ ัดของกองทุนนี้
ผูล้ งทุนควรเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนนีก้ ับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) ซึ่งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพในระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ให้เข้าใจก่อน
การตัดสินใจลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควร และเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่
ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนทีม่ กี ารกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• ไม่มี
กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
• 1,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ ป็ นระยะเวลาเท่าใด
• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ตอ้ งการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหุน้ ได้
• บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาวสาหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจะ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
• ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ท างภาษี โดยเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาไปรวมคานวณ
ภาษี เงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ท่ีเสียภาษี เงินได้ในปี ภาษี นั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุน
สารองเลีย้ งชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 500,000 บาท (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี)
ทัง้ นี ้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และคู่มือภาษีให้เข้าใจ
ก่อนลงทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
• ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
• วันที่สนิ ้ สุดรอบปี บญ
ั ชีครัง้ แรก: วันที่ 30 มิถนุ ายน 2553
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ ถัดไป: วันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
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ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
• วิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุน : ผู้สนใจลงทุน สามารถสั่ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุน ได้ทุก วัน ท าการตั้ง แต่ เ วลาเปิ ด ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์
ถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
จานวนเงินลงทุนขัน้ ต่า: 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 บาท ต่อหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั
จานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044)
ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินเป็ นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ท่สี ่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซ์สปริง เพื่อบัญชีจองซือ้ กองทุน
เปิ ด” หรือนาเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน ตามที่บริษัทจัดการได้เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ธนาคาร
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงไทย
กรุงศรีอยุธยา

สาขา
สานักสีลม
ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
สานักงานใหญ่
สุรวงศ์
ซิลลิคเฮ้าส์

เลขทีบ่ ัญชี
001-1-32056-2
168-3-00235-4
101-3-39818-3
023-6-06624-2
503-0-00078-2

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดงั กล่าว ในภายหลัง โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์ถึง 14.00 น. โดยติดต่อได้
ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ โดยไม่กาหนดมูลค่าขั้นต่าในการขายคืน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมา ข้างต้น
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กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
• กองทุนรวมนีม้ ีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง
ที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 10. ข้อ 11.
และข้อ 12. ตามลาดับ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกาหนดเวลาการรับคาสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
• หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ ยวิธี ดังนี ้
• Website ของบริษัทจัดการที่ www.xspringam.com
• ติดต่อสอบถามได้ท่ี บลจ.เอ็กซ์สปริง โทร 02-624-6333
• สอบถามได้ท่ผี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ และขาย
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วัน
ทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร
• การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผลู้ งทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย
ลงทุนและสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการ
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสานักงานขอ งบริษัท
จัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
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กองทุนรวมนีม้ ีชอ่ งทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ ระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง 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 เอ็กซ์สปริง จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com
ลักษณะกิจการ
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึ่งได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วน
บุคคล และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564
ผู้ถือหุ้น
ถือหุน้ โดย บริษัทเอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) 99.99%
ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรียกชาระแล้ว

67,620,000 บาท
13,524,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
67,620,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท
1. นายระเฑียร
ศรีมงคล
2. นายวันจักร์
บุรณศิริ
3. นางสาววริศรา อามฤตโชติ
4. นายสมชัย
บุญนาศิริ
5. นายไพโรจน์
บุญคงชื่น

ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
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รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาววริศรา อามฤตโชติ
ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
3. นางสาวปริญา สง่าวงศ์
ตาแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
4. นายพิชยั
ชัยณรงค์โลกา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จดั การกองรีท
- จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 4 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 75,245,220.79 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
1. นายอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ตาแหน่ง กรรมการ
3. นายวิศรุต
เสกสรรพานิช
ตาแหน่ง กรรมการ
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 เอ็กซ์สปริง 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 เอ็กซ์
สปริง 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
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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 ซีมิโก้จากัด
โทรศัพท์ 02-695-5000 โทรสาร 02-695-5939
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-635-1700 โทรสาร 02-635-1618
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-658-8888 โทรสาร 02-658-8656
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000 โทรสาร 02-627-3462
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-217-8852 โทรสาร 02-217-8800
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 02-627-3100 โทรสาร 02-263-2064
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
โทรศัพท์ 02-026-5100 โทรสาร
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-659-7000 โทรสาร 02-646-1112
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-658-9000 โทรสาร 02-658-9248
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-359-0000 โทรสาร 02-677-7211
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
โทรศัพท์ 02-697-3800 โทรสาร 02-697-3880
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-684-8888 โทรสาร 02-256-0284
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-618-1000 โทรสาร 02-618-1030
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-205-7000 โทรสาร 02-263-2124
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-638-5000 โทรสาร 02-285-0979
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300 โทรสาร 02-658-6301
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชียเวลท์ จากัด
โทรศัพท์ 02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-648-1111 โทรสาร
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-088-9797 โโทรสาร - บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ 02-861-5508 โทรสาร
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
โทรศัพท์ 02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งบริษัทจะประกาศ
ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
1TU

U1T

• 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
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• ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-3528 0-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
ทั้งนี ้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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 เอ็กซ์สปริง จากัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีแ้ สควร์ ชัน้ 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com
• ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปั จจัยเสี่ยงของกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถ
ชาระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่ได้สญ
ั ญาไว้หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จะส่งผล
ให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยที่มีผลกระทบรวมทั้งปั จจัยพืน้ ฐานของตราสารเพื่อให้ม่ นั ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน
และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ วิธีการและความถี่ในการ
วิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ และคุณภาพของตราสาร โดยบริษั ทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้ รือตราสารทุนอาจมีความ
ผัน ผวน ได้ต ลอดเวลา โดยอาจขึ น้ อยู่ กับ แนวโน้ม ของอัต ราดอกเบี ย้ ความผัน ผวนของค่ า เงิ น ปั จ จัย พื ้น ฐานทางเศรษฐกิ จ
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ I-EQRMF
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ผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ หรือตราสารหนี ้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้
ลงทุนไว้เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการ
ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุนตามปั จจั ยพืน้ ฐานและ
ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
• ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้
หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมี
จากัด ทั้งนี ้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กับ อุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้น ๆ หรือคุณภาพของตราสาร
เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงให้สอดคล้องกับประเภท
ลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี ้ แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง: เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีความผัน
ผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าย่อมทาให้สินทรั พย์สทุ ธิมีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิง (Underlying Asset) ทัง้ นี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีท่ีผูจ้ ั ดการกองทุนคาดการณ์ผิดกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ม ากขึน้
และในกรณีท่เี ป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่เป็ นการซือ้ ขายนอกตลาด (Over the Counter: OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิรด์
สัญญาออปชั่น ที่ซือ้ ขายนอกตลาดกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่าเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยง โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ท่ีตอ้ งการป้องกันความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และคัดเลือกคู่สญ
ั ญาที่มีสถานะการเงินมั่นคง และกาหนดวงเงินในการทาสัญญากับคู่สญ
ั ญาแต่ละราย
เพื่อลดความเสี่ยงจากการทาสัญญากับคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่งมากเกินไป อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเลือกสรรวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนด้านตลาดและด้านเครดิตให้มีค วามเหมาะสมกับลักษณะของสินทรัพย์อา้ งอิง และภาวะการณ์
ของตลาด เช่น การกาหนด Market risk limit Open position limit การคานวณค่า Sensitivity Analysis และการกาหนดระดับวงเงิน
ในการทาสัญญา เป็ นต้น
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีม่ ีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนทางด้านราคาของสินทรัพย์อา้ งอิงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากภาวะการณ์ของตลาดที่ผันผวน และ/หรือความ
เสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้เนื่องจากตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ และ/หรือเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของปั จจัยอ้างอิง ผิดพลาด
ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนต่าหรือติดลบ
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้า หรือตัวแปร
เฉพาะเมื่อสินค้า หรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้ ม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อลด
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา และ/หรือในตราสารกองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) จากสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ที่ ได้รับ การยอมรับ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนีต้ ราสารดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้กองทุนจึงพิจารณาลงทุนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ I-EQRMF

11

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk): คือ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่ได้สัญญาไว้หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าว
เกิดขึน้ จะส่งผลให้ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพ และความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร
และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
บริษัทจัดการก็จะพิจารณาปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 หน่วย CIS ในประเทศ
ไม่จากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น
ประกัน
4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
(1) 10% หรือ
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาต (2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล ดังนี ้
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
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
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุนต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
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5

6

ทรัพย์สิน ดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
(1) 10% หรือ
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสาร (2) นา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออก โดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้
ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการ
ซือ้ ขายใน SET)
5.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรม ดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)
ไม่เกิน 5%

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
กว่า
(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
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของ กองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold
ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุ
ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสาหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน SN ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วน ดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทั่วไปของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีเว้นแต่เป็ น
MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้อ
6

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
ประเภททรัพย์สิน
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ Product limit
ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกัน ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกัน < 25%
ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
(ไม่นบั รวมการถือหุน้ ของกองทุนวายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย)
(financial liability) * ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่าหนีส้ ินดังกล่าว
ของเจ้าหนีท้ ่มี คี วามเกี่ยวข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ ืม
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มหี นีส้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผู้
ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี ้ โดย
เป็ นตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ น
ระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ I-EQRMF
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดย บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม (1. – 9.)
หมายเหตุ:
* หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณา
ตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้
จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนด
โดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่น International Financial Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงิน
ในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมด
ของ MF
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ I-EQRMF
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- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS
ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายการทีเ่ รียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
เรียกเก็บจริง
1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมานการได้* (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้น แต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จา่ ยอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.6050
1.6050
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.5350
0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.5350
0.0589
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ไม่เกิน 2.14 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายครัง้ แรก
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด**
ไม่เกิน 4.815
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จา่ ยจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50 บาทต่อ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย์
อาหารและเครื่องดืม่
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
การแพทย์
ธนาคาร
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุก่อสร้าง
สื่อและสิ่งพิมพ์
ยานยนต์
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริการ (MAI)
รวมหุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (%)

967,960.00
592,877.00
388,256.00
334,800.00
255,500.00
234,820.00
206,500.00
177,100.00
172,800.00
153,180.00
106,425.00
89,908.00
88,500.00
41,075.00
3,809,701.00
567,319.86
(6,386.99)
4,370,633.87

22.15
13.57
8.88
7.66
5.85
5.37
4.72
4.05
3.95
3.50
2.44
2.06
2.02
0.94
87.17
12.98
(0.14)
100.00

ตัวอย่าง คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA เป็ นอันดับที่สงู ที่สดุ แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่าทีส่ ุด
มีความสามารถสูงสุดในการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลา
AA
ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ามาก
A
ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่า
BBB ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง
BB
ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง
B
ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C
ตราสารหนีท้ ่มี ีระดับความเสี่ยงที่ สูงทีส่ ุด ที่จะไม่ได้รบั คืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ อย่างมีนยั สาคัญ
D
ตราสารหนีท้ ่ไี ม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ (Default)
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 = 16.9046 บาท/หน่วย
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน

ตั้งแต่
ต้นปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี 1

ย้อนหลัง
3 ปี 1

ย้อนหลัง
5 ปี 1

ย้อนหลัง
10 ปี 1

กองทุน I-EQRMF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

16.71
11.47
12.49
12.87

0.25
0.75
12.92
12.28

16.70
11.47
12.44
12.82

11.50
21.65
14.34
15.86

-1.35
3.00
16.60
19.35

-2.41
5.12
14.75
16.33

2.45
7.77
15.74
16.58

ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน*
4.62
11.11
15.70
16.75

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปี ปฏิทนิ
เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
ปี
กองทุน I-EQRMF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

2554
-6.15
3.69
20.89
22.54

2555 2556 2557
28.60 1.35 36.02
40.53 -3.63 19.12
11.99 20.17 15.87
12.72 20.92 13.03

2558
-18.05
-11.23
13.98
13.73

2559
-1.49
23.85
13.94
14.21

2560
10.51
17.30
8.59
6.43

2561
-9.88
-8.08
12.09
12.05

2562
0.57
4.29
9.02
9.39

2563
-19.84
-5.24
23.70
29.03

หมายเหตุ:
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 พฤศจิกายน 2552
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 41.46%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR =

13,478,589.31
4,491,083.22

PTR =

3.00

หมายเหตุ: PTR คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

หุน้ สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

3,800.00
6,600.00
400.00

130,150.00
259,050.00
70,000.00

บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

5,300.00

145,750.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

3,700.00

91,390.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

1,400.00

102,200.00

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน)

9,600.00

93,120.00

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

1,400.00

76,300.00
967,960.00

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

3,200.00
5,308.00
2,600.00

192,000.00
134,027.00
99,450.00

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

2,400.00

167,400.00

รวมพาณิชย์

592,877.00

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

500.00

70,750.00

3,600.00

108,000.00

19,800.00

73,656.00

2,600.00

135,850.00

รวมอาหารและเครื่องดื่ม

388,256.00

ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

3,900.00

241,800.00

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2,400.00

93,000.00

รวมขนส่งและโลจิสติกส์

334,800.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จากัด (มหาชน)
รวมการแพทย์
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รวมธนาคาร
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
รวมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
รวมวัสดุก่อสร้าง
สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์
ยานยนต์
บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
รวมยานยนต์
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
รวมการท่องเทีย่ วและสันทนาการ

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

4,000.00
700.00
600.00

174,000.00
40,250.00
41,250.00
255,500.00

2,200.00
3,200.00
15,600.00

50,600.00
74,240.00
109,980.00
234,820.00

1,000.00
1,000.00

118,000.00
88,500.00
206,500.00

2,300.00

177,100.00
177,100.00

400.00

172,800.00
172,800.00

6,900.00

153,180.00
153,180.00

4,730.00

106,425.00
106,425.00

26,600.00

89,908.00
89,908.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
รวมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริการ (MAI)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รวมบริการ (MAI)
รวมหุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินทุน
ทรัพย์สินและหนีส้ นิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

1,500.00

88,500.00
88,500.00

5,300.00

41,075.00
41,075.00
3,809,701.00

AAA (tha)
AAA (tha)
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สรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
กลุ่มตราสาร
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้ ประกัน
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
รวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อ NAV (%)

567,316.76
-

12.98

Upper Limit
(%)
100.00
100.00

-

567,316.76

12.98

4,370,633.87

100.00

100.00
15.00

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด จึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสาร
ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ ไม่ได้ขนึ ้ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ มื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุน ควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่น
เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริษัท ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูล
ดังกล่าวได้ท่บี ริษัท
• ในกรณีท่ีผลู้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ โดยวิธีท่ีบริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้
ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนีร้ วบรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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