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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกเมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุน ได้
• ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติผลู้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ในกรณีท่ีกองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสั่งไว้ได้
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทาให้ความรับผิดของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุนทรัพย์สิน
ทัง้ หมดของกองทุนยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็ นบริษัทมี
ส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
• บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนเป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึ งสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กอง
ทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคตและเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผู้
ติดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
• กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก เป็ นกองทุนที่มีการแบ่งกลุ่มชนิดผูล้ งทุน (Share Class) ออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดผูล้ งทุน
ทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (RD) 2) ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (RA) 3) ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนราย
ใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (ID) 4) ชนิดผูล้ งทุนสถาบันผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง
(แบบสะสมมูลค่า ) (IA) 5) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (DSSF) และ 6) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF)
(แบบสะสมมูลค่า) (ASSF) ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของชนิดหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิด ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ท างภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวล
รัษฎากร
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อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม

29 พฤษภาคม 2563

วันทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม

21 กรกฎาคม 2563

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
U

นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดาเนิน
ธุรกิจ โดยคานึงถึงปั จจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
U

กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคัดเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็ น
ระบบซึ่งได้รบั การแนะนาจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน) โดยมีรายละเอียดของการคัดเลือก
ตราสารทุนที่สามารถลงทุนได้และกระบวนการลงทุน ดังนี ้
1. คัด เลื อ กกลุ่ม หุ้น ที่ สามารถลงทุน ได้ (Stock Universe) จากปั จ จัยต่า งๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วยสภาพคล่ อ งของหุ้น และหลัก การของ
สหประชาชาติท่มี ีเป้าหมายในการกระตุน้ ให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดาเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึน้ (UN Global Compact) ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) การ
ต่อต้านคอรัปชั่น โดยอิงข้อมูลจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุน
จะประเมินหุน้ แต่ละตัวทุกวันจากข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวัน และจะทาการทบทวน Stock Universe ทุกไตรมาส
2. กาหนดหุ้นที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคัดเลือกจากปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้
และปั จจัยพืน้ ฐานของหุน้ เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปั จจัยอื่นๆ ซึ่งหุน้ ที่เลือกลงทุนจะต้องมีคะแนนรวมในเกณฑ์ดี โดยระบบ
จะมีการทบทวนรายชื่อหุน้ ที่ลงทุน ทุกเดือน
3. กาหนดสัดส่วนของหุน้ ที่จะลงทุน โดยประเมินจากปั จจัยเสี่ยงด้านมหภาค เช่น ราคานา้ มัน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ และอื่น ๆ ที่จะมี
ผลต่อปั จจัยพืน้ ฐานของหุน้ แต่ละตัว และคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG)
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ทั้ง นี ้ ในการคานวณสัดส่ วนการลงทุนของกองทุน ตามการจัดแบ่ง ประเภทของกองทุน บริษัท จัดการอาจไม่นับ ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วม
ด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุน
จานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุนทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ดัชนีชีว้ ัดของกองทุนนี้
• ผูล้ งทุนควรเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนนีก้ ับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการ
เปรียบเทียบ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วดั
คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าว ผ่านการประกาศลงเว็บไซต์บริษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศข้อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ย วกับ มาตรฐานการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวม และ/หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ี ผู้ออกตัวดัชนีของตัวดัชนีชีว้ ัดไม่ได้จัดทาหรือเปิ ดเผยข้อมูลอัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศลงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนทีม่ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็ น 6 ชนิดหน่วยลงทุน คือ
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
ตวั อย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วนั ที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่จี าหน่ายได้ทงั้ หมดในช่วงที่มกี ารเสนอขายครัง้ แรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท
(ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็ น
1.1 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD) 1,000,000 บาท
1.2 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 1,000,000 บาท
1.3 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
1,000,000 บาท
1.4 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
1,000,000 บาท
1.5 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท
1.6 หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันแรกเท่ากับ 60,000 บาท
3. มียอดซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไปแบบจ่ายปั นผล จานวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบันผูล้ งทุน
รายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง แบบสะสมมูลค่า จานวน 100,000 บาท
U

U
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วิธีการคานวณ
I-SEQS
มูลค่าทรัพย์สินที่จาหน่ายได้หลังหัก
6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันแรก
60,000.00
จานวน 60,000.00 บาท
หัก หนีส้ ินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ
0.00
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด (ไม่ม)ี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม
6,060,000.00
ค้างจ่ายทุกประเภท (เพื่อใช้เป็ นฐานในการ
ปั นส่วนให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)
จานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ รวมทุก
600,000.0000
ชนิดหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก
10.1000
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)
= 6,060,000.00 / 600,000.00
วิธีการคานวณ
I-SEQS-RD
I-SEQS-RA
I-SEQS-ID
I-SEQS-IA
I-SEQS-DSSF
I-SEQS-ASSF
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
100,000.0000
100,000.0000
100,000.0000
100,000.0000
100,000.0000
100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม
100,000.00 x
100,000.00 x
100,000.00 x
100,000.00 x
100,000.00 x
100,000.00 x
ค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วย
10.1000
10.1000
10.1000
10.1000
10.1000
10.1000
ลงทุน เท่ากับ จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
= 1,010,000.00 = 1,010,000.00 = 1,010,000.00 = 1,010,000.00 = 1,010,000.00
= 1,010,000.00
คูณด้วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ตอ่ ปี หารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA
1.6050% = 1.50% + VAT 7%
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (บาท)
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%

(1,010,000.00 x
1.6050% / 365)
=
(44.41)

(1,010,000.00 x
1.6050% / 365)
=
(44.41)

(1,010,000.00 x
1.0700% / 365)
=
(29.61)

(1,010,000.00 x
1.0700% / 365)
=
(29.61)

(1,010,000.00 x
2.1400% / 365)
=
(59.22)

(1,010,000.00 x
2.1400% / 365) =
(59.22)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,010,000.00 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(46.93)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,010,000.00 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(32.13)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,010,000.00 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(32.13)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,010,000.00 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(61.73)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365) =
(0.89)

(281.58)

(1,010,000.00 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,010,000.00 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(46.93)

6,059,718.42

1,009,953.07

1,009,953.07

1,009,967.87

1,009,967.87

1,009,938.27

1,009,938.27

600,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(บาท)
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภทของ
กองทุนรวมในวันที่ 1 (ตัง้ รายการเป็ น
ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนจากรายการซือ้ -ขายของ
ผูถ้ ือหน่วย (หน่วย)
- หน่วยลงทุนยกมา (IPO)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
- หน่วยลงทุนลดลง

(1,010,000.00 x
0.0589% / 365) =
(1.63)
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จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)

600,000.0000
10.0995

100,000.0000
10.0995

100,000.0000
10.0995

100,000.0000
10.0997

100,000.0000
10.0997

100,000.0000
10.0994

100,000.0000
10.0994

วันที่ 2
1. ทารายการของวันทาการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายปั นผล) จานวน 200,000 บาท และทาการลดหน่วยลงทุนจากการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบันผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ เี งินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จานวน 100,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันที่ 2 เท่ากับ 100,000 บาท
3. มียอดซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) จานวน 100,000 บาท มีการจ่ายปั นผลสาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
จานวน 20,000 บาท สาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบันผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID) จานวน 20,000 บาท และ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF) จานวน 20,000 บาท
วิธีการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มและลดหน่วยลงทุน
ของรายการวันทาการก่อนหน้า
เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงิน
ปั นผล) จานวน 200,000 บาท
ลดหน่วยลงทุนจากการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุน
รายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่
และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)
จานวน 100,000 บาท

I-SEQS
6,059,718.42
200,000.00 –
100,000.00 =
100,000.00
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หัก หนีส้ ินที่เกิดจากการลงทุน และ/
หรือค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (ไม่มี)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนีส้ นิ ้ ที่เกิด
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภทของวันก่อนหน้า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนีส้ นิ ้ ที่เกิด
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภทของวันก่อนหน้า
ผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันที่
2 จานวน 100,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของ
วันก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็ นฐานในการปั น
ส่วนให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)
คานวณจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
สุทธิ
- ชนิด I-SEQS-RD = 100,000.0000
+ (200,000.0000 / 10.1000) =
119,801.9802

0.00

6,059,718.42 +
100,000.00 =
6,159,718.42
281.58
6,160,000.00

100,000.00
6,260,000.00

119,801.9802 +
90,099.0099 +
400,000.0000
= 609,900.9901
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- ชนิด I-SEQS-IA = 100,000.0000 –
(100,000.0000 / 10.1000) =
90,099.0099
- ชนิด I-SEQS-RA, I-SEQS-ID, ISEQS-DSSF และ I-SEQS-ASSF
รวมกัน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัน
ก่อนหน้า) = 400,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภท)
= 6,260,000.00 / 609,900.9901
วิธีการคานวณ
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จานวน
หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท
ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน

10.2640

I-SEQS-RD
119,801.9802
119,801.9802 x
10.2640
= 1,229,642.86

I-SEQS-RA
100,000.0000
100,000.0000 x
10.2640
= 1,026,396.10

I-SEQS-ID
100,000.0000
100,000.0000 x
10.2640
= 1,026,396.10

I-SEQS-IA
90,099.0099
99,099.0099 x
10.2640
= 924,772.73

I-SEQS-DSSF
100,000.0000
100,000.0000 x
10.2640
= 1,026,396.10

I-SEQS-ASSF
100,000.0000
100,000.0000 x
10.2640
= 1,026,396.10

(46.93)

(46.93)

(32.13)

(32.13)

(61.73)

(61.73)

1,229,595.93

1,026,349.17

1,026,363.98

924,740.60

1,026,334.37

1,026,334.37
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(เพื่อนาไปเป็ นฐานคานวณ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน)
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ตอ่ ปี หารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)
(1,229,595.93 x (1,026,349.17 x (1,026,363.98 x
(924,740.60 x (1,026,334.37 x (1,026,334.37 x
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA
1.6050% / 365) = 1.6050% / 365) 1.0700% / 365) 1.0700% / 365) = 2.1400% / 365) 2.1400% / 365)
1.6050% = 1.50% + VAT 7%
(54.07)
=
=
(27.11)
=
=
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA
(45.13)
(30.09)
(60.17)
(60.17)
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (บาท)
(1,229,595.93 x (1,026,349.17 x (1,026,363.98 x
(924,740.60 x (1,026,334.37 x (1,026,334.37 x
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%
0.0321% / 365) = 0.0321% / 365) 0.0321% / 365) 0.0321% / 365) = 0.0321% / 365) 0.0321% / 365)
(1.08)
=
=
(0.81)
=
=
(0.90)
(0.90)
(0.90)
(0.90)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(1,229,595.93 x (1,026,349.17 x (1,026,363.98 x
(924,740.60 x (1,026,334.37 x (1,026,334.37 x
(บาท)
0.0589% / 365) = 0.0589% / 365) 0.0589% / 365) 0.0589% / 365) = 0.0589% / 365) 0.0589% / 365)
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%
(1.98)
=
=
(1.49)
=
=
(1.66)
(1.66)
(1.66)
(1.66)
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท
(292.35)
(57.13)
(47.69)
(32.65)
(29.41)
(62.73)
(62.73)
ของกองทุนรวมในวันที่ 2 (ตัง้ รายการ
เป็ นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
6,259,426.07
1,229,538.79
1,026,301.48
1,026,331.33
924,711.19
1,026,271.64
1,026,271.64
จานวนหน่วยลงทุนจากรายการซือ้ -ขาย
(200,000/10.0996
(100,000/10.0997
ของผูถ้ ือหน่วย (หน่วย)
= 19,802.7645)
= 9.901.2842)
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- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 1)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
หน่วยลงทุนลดลง
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)

600,000.0000
19,802.7645
(9,901.2842)
609,901.4803
10.2630

100,000.0000
19,802.7645
0.0000
119,802.7645
10.2630

100,000.0000
0.0000
0.0000
100,000.0000
10.2630

100,000.0000
0.0000
0.0000
100,000.0000
10.2633

100,000.0000
0.0000
(9,901.2842)
90,098.7158
10.2633

100,000.0000
0.0000
0.0000
100,000.0000
10.2627

100,000.0000
0.0000
0.0000
100,000.0000
10.2627

วันที่ 3
1. ทารายการของวันทาการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) จานวน 100,000 บาท และทาการจ่ายปั นผลสาหรับหน่วยลงทุนชนิด
ผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD) จานวน 20,000 บาท สาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงิน
ปั นผล) (I-SEQS-ID) จานวน 20,000 บาท และสาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF) จานวน 20,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันที่ 3 เท่ากับ 30,000 บาท
วิธีการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของ
รายการวันทาการก่อนหน้า
เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสม
มูลค่า) จานวน 100,000 บาท
หัก หนีส้ ินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (ไม่ม)ี

I-SEQS
6,259,426.07
100,000.00

0.00
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนีส้ นิ ้ ที่เกิด
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภทของวันก่อนหน้า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนีส้ นิ ้ ที่เกิด
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ก่อน
หักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของ
วันก่อนหน้า
ผลประโยชน์สทุ ธิจากการลงทุนในวันที่
3 จานวน 30,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวัน
ก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็ นฐานในการปั นส่วน
ให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)
คานวณจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือสุทธิ
- ชนิด I-SEQS-RA = 100,000.0000 +
(100,000.0000 / 10.2640) =
109,742.7903
- ชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS-ID, ISEQS-IA, I-SEQS-DSSF และ ISEQS-ASSF รวมกัน (ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า)

6,259,426.07 +
100,000.00 =
6,359,426.07
573.93
6,360,000.00

30,000.00
6,390,000.00

119,801.9802 +
109,742.7903 +
100,000.0000 +
90,099.0099 +
100,000.0000 +
100,000.0000 =
619,643.7804
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
10.3124
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภท)
= 6,390,000.00 / 619,643.7804
วิธีการคานวณ
I-SEQS-RD
I-SEQS-RA
I-SEQS-ID
I-SEQS-IA
I-SEQS-DSSF
I-SEQS-ASSF
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
119,801.9802
109,742.7903
100,000.0000
90,099.0099
100,000.0000
100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
119,801.9802 x
109,742.7903 x 100,000.0000 x 90,099.0099 x 100,000.0000 x 100,000.0000 x
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของ
10.3124
10.3124
10.3124
10.3124
10.3124
10.3124
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จานวน
= 1,235,443.13
= 1,131,708.98 = 1,031,237.66
= 929,134.92 = 1,031,237.66 = 1,031,237.66
หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)
หัก รายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
(20,000.00)
(20,000.00)
(20,000.00)
หน่วยลงทุนชนิด I-SEQS-RD, I-SEQSID และ I-SEQS-DSSF
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท
(104.06)
(94.62)
(64.77)
(61.54)
(124.47)
(124.47)
ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
1,215,339.07
1,131,614.36
1,011,172.88
929,073.38
1,011,113.19
1,031,113.19
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน
(เพื่อนาไปเป็ นฐานคานวณ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน)
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ตอ่ ปี หารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA
1.6050% = 1.50% + VAT 7%
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (บาท)
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%

(1,215,339.07 x
1.6050% / 365)
=
(53.44)

(1,131,614.36 x
1.6050% / 365) =
(49.76)

(1,011,172.88 x
1.0700% / 365)
=
(29.64)

(929,073.88 x
1.0700% / 365)
=
(27.24)

(1,011,113.19 x
2.1400% / 365)
=
(59.28)

(1,031,113.19 x
2.1400% / 365)
=
(60.45)

(1,215,339.07 x
0.0321% / 365)
= (1.07)

(1,131,614.36 x
0.0321% / 365) =
(1.00)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(บาท)
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%

(1,215,339.07 x
0.0589% / 365)
= (1.96)

(1,131,614.36 x
0.0589% / 365) =
(1.83)

(295.60)

(56.47)

(52.58)

(1,011,172.88 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,011,172.88 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(32.16)

(929,073.88 x
0.0321% / 365)
=
(0.82)
(929,073.88 x
0.0589% / 365)
=
(1.50)
(29.55)

(1,011,113.19 x
0.0321% / 365)
=
(0.89)
(1,011,113.19 x
0.0589% / 365)
=
(1.63)
(61.80)

(1,031,113.19 x
0.0321% / 365)
=
(0.91)
(1,031,113.19 x
0.0589% / 365)
=
(1.66)
(63.03)

6,329,130.47

1,215,282.60

1,011,140.72

929,043.82

1,011,051.39

1,031,050.16

100,000.0000
0.0000
0.0000

90,098.7158
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

100,000.0000
0.0000
0.0000

รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ของกองทุนรวมในวันที่ 2 (ตัง้ รายการ
เป็ นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนจากรายการซือ้ -ขาย
ของผูถ้ ือหน่วย (หน่วย)
- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 2)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
- หน่วยลงทุนลดลง

609,901.4803
9,743.6447
0.0000

1,131,561.78
(100,000/10.2631
= 9,743.6447)
119,802.7645
100,000.0000
0.0000
9,743.6447
0.0000
0.0000
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จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)

619,645.1250
10.2141

119,802.7645
10.1440

109,743.6447
10.3110

100,000.0000
10.1114

90,098.7158
10.3114

100,000.0000
10.1105

100,000.0000
10.3105
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2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทาการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมกาหนดวันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ โดยจะประกาศ
ภายในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้นบริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้และที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนประเภทสถาบันบริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจดาเนินการด้วยวิธีการใดๆเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้
ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีท่ีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุนจานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้อง
บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษัทจัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีห้ รือเหตุอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุท่บี ริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวมโดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากลสาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคา
ขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
• 2,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ ป็ นระยะเวลาเท่าใด
• กองทุนนีเ้ หมาะสมสาหรับเงินลงทุนส่วนที่ตอ้ งการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET)และบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างคานึงถึง
ปั จจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีโดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
• โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในตราสารทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปเงินปั นผลและ
ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด
• ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ต้องลงทุนเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ซือ้ หน่วยลงทุน
จึงจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ
กฎหมายกาหนด
ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจทาให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนได้
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
• ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
• วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีครัง้ แรก: วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
• วันสิน้ สุดรอบบัญชีครัง้ ถัดไป: วันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
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ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
• วิธีการขายหน่วยลงทุน:
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือติดต่อได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.
U

U

1TU

U1T

ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินเป็ นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ท่ีส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซ์สปริง เพื่อบัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ 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

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดงั กล่าว ในภายหลังโดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
• วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย หรือรับซือ้ คืนหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.xspringam.com) ได้ทกุ วันทาการระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น.
U

1T

U

1T

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Person) หรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคล
ซึ่ง โดยปกติ มีถ่ิ น ที่ อยู่ในสหรัฐอเมริก า (US Person) รวมถึ ง กองทรัพ ย์สิน ของบุค คลดังกล่ าว และบริษัท หรื อ ห้างหุ้น ส่ วน ซึ่ง จัด ให้มีขึน้
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น ผูล้ งทุน หรือผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี ) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้ หรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับ
หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิได้เปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหน่วยลงทุนเพื่อ หรือในนามของ (US Person)
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือจัดสรรหน่วยลงทุน ที่จะทาให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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ทั้ง นี ้ บริ ษั ท จัด การอาจเพิ่ ม เติ ม ประเทศอื่ น ใด หรื อ พลเมื อ งของประเทศอื่ น ใดที่ อ าจจะก าหนดขึ น้ ในอนาคตนอกเหนื อ จาก ประเทศ
สหรัฐอเมริการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นีจ้ ะแจ้งประเทศที่ เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ
กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง
ทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?
• บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเป็ นชอบของผูด้ ู แล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
2. มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในการรายงานการแก้ไข
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1
สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
3. มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัด การพบว่าราคารับซือ้ คืนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั คารับรอง
ของข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขาย หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
1. ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
2. บริษั ท จัด การพิจ ารณาแล้วว่า มี ค วามเชื่อ โดยสุจริต และสมเหตุส มผลว่าเป็ น กรณี ดังต่อ ไปนี ้ โดยได้รับ ความเห็ นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทาการเว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแกผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
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3.1 การกระทาที่เป็ นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
3.2 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.3 การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรือการอายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
4. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทา
ได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
5. อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม
การหยุดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่มี ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง ขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขาย หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทาได้ตงั้ แต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยภายหลังการเสนอหน่วยลงทุนครัง้
แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั มิให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการจะอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อใด
บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัด การ โดยถื อว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
• การขายคืนหน่วยลงทุน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีท่ีเป็ นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิด
หน่วยลงทุนเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อนออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
• บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง
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• บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก้ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
"การไม่ขาย หรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคาสั่งซือ้ คืนหน่วยลงทุน" หรือกรณีอื่นใด
ที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็ นว่า
คาสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการ หรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ่งั สับเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการ
• บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก้ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
"การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคาสั่งซือ้ คืนหน่วยลงทุน"หรือกรณี อื่นใดที่
บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
คาสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ่งั สับเปลี่ยนก่อน
การดาเนินการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิด
ของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกาหนดและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษั ทจัดการกาหนดให้สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกาหนดเวลาการรับคาสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังต่อไปนี ้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า: ได้ทกุ วันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 – 14.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: ได้ทกุ วันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
1T
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ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น ได้ภายหลัง
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และถื อว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนเข้า (Switch in) และสับเปลี่ยนออก (Switch
out) เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-ID เป็ นชนิด I-SEQS-RD และชนิด I-SEQSIA เป็ นชนิด I-SEQS-RA และจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่
สามารถดารงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-RD เป็ นชนิด I-SEQS-ID และชนิด I-SEQSRA เป็ นชนิด I-SEQS-IA และจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถดารงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก ของหน่วยลงทุนประเภท I-SEQS-ID และ ISEQS-IA
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร?
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
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(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยั กรรมให้กบั ทายาท หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่ น
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
• วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผรู้ บั โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน
รวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับ
คาขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
(ข) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือ
เศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ย่ืนคาขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุน และผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบ และวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้
ทัง้ นี ้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทาให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกั นเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษทั จัดการเว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
ทัง้ นี ้ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานาหรือนาไป
เป็ นประกันได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ ยวิธีดงั นี ้
• Website ของบริษัทจัดการที่ www.xspringam.com
• ติดต่อสอบถามได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด โทร 02-624-6333
• สอบถามได้ท่ผี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุ นเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ และขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทา
การซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวธิ ีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ท่ีสานักงานขอ งบริษัทจัดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
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กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com
1TU

U1T

ลักษณะกิจการ
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึ่งได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพ ย์จดั การกองทุน
โซลาริส จากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
และปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564
U

ผู้ถือหุ้น
U

ถือหุน้ โดย บริษัทเอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) 99.99%
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ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรียกชาระแล้ว
U

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
U

ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ

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)
U

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
1. คุณอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ตาแหน่ง กรรมการ
3. คุณวิศรุต
เสกสรรพานิช
ตาแหน่ง กรรมการ
U

U

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
U

ชื่อ-สกุล
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

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

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริง จากัด
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน สานักงานประกันสังคม
- Senior Associate ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอฟเอเอส
- นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
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นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ 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 แอท
เซท พลัส จากัด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์
(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
-
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-

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-660-6677
โทรศัพท์ 02-648-3600

โทรสาร 02-660-6678
โทรสาร 02-648-3920

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลังซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบ
ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ 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
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-35280-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
ทัง้ นี ้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฏหมายในการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
• ผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345
นายประสิทธิพ์ ร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
(IAMGTSSF)

27

นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
• ทีป่ รึกษาการลงทุน
ชื่อ ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD,
A company registered in the United Kingdom under number 8636689, whose registered office is at 43 Grosvenor Street, London W1K
3HL (“Arabesque”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ได้ภายหลังตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนีไ้ ด้ทช่ี ่องทางใดบ้าง
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com
• ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
1TU

U1T
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ปั จจัยเสี่ยงของกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของ
ผูอ้ อกตราสารรวมทัง้ ความสามารถในการทากาไรของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีลงทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผูอ้ อก
ตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่ างมีนัยสาคัญ
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ ครบตามจานวนที่ได้สญ
ั ญาไว้หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จะส่งผล
ให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีผอู้ อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือ
บริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนีข้ อง
ผูอ้ อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้ รือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท
ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ หรือตราสารหนี ้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปั จจัยพืน้ ฐาน
ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดังกล่าว รวมทัง้ จะกาหนดสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุนและมีดุลย
ภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสาร
ที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมีจากัด ทัง้ นี ้ สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง จากการขาด
สภาพคล่องของตราสารจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ

U
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)
-

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

20

-

การลงทุนในตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน หรือศุ
กูก ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ที่ได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

10

การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาในประเทศ ที่ รวมกันไม่เกินร้อยละ
มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)

10

-

-

การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการ
หนึ่ง

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (Product Limit)
-

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋ว รวมกันไม่เกินร้อยละ
แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

45

-

รวมกันไม่เกินร้อยละ
การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้/ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (แต่
ไม่รวมถึง ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย ตรา
สารหนีท้ ่อี อกใหม่)/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP

25

-

ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse ลงทุนไม่เกินร้อยละ
Repo)

25
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-

อัตราส่วนการลงทุน
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Lending)

-

Total SIP

25

รวมกันไม่เกินร้อยละ

15

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (Concentration Limit)
-

หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25

ลงทุนไม่เกิน

(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
(financial liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุดทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่า
หนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ิน
ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ น
การทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด10 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ อง
ผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(2)ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดย
เป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้น
แต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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อัตราส่วนการลงทุน
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดยบุคคล ดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ
MF หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็ น
หน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมด
ของกองทุน property ที่่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็ น
หน่วยproperty ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
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อัตราส่วนการลงทุน
หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity
ทัง้ หมดของกองทุน private equity

U

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
•
1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (%)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)

อัตราตามโครงการ

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
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รายการทีเ่ รียกเก็บ
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
16.
17.
18.
19.
20.

• รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
• ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
21. 1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
22. 2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
23. 3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
24. 4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
25. 5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
26. 1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
27. 2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
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28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

รายการ
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
1. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-RD)
2. ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-ID)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงิน
ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
5. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-DSSF)
6. ชนิดผูล้ งทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)

สูงสุดไม่เกิน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (%)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3,176,700.00
15.20
พาณิชย์
3,174,870.00
15.19
อาหารและเครื่องดืม่
2,798,860.00
13.39
วัสดุก่อสร้าง
2,015,711.00
9.64
พลังงานและสาธารณูปโภค
1,945,252.00
9.31
ธุรกิจการเกษตร
1,228,830.00
5.88
บริการ (MAI)
1,023,970.00
4.90
การแพทย์
986,244.00
4.72
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)
642,600.00
3.07
ธนาคาร
599,050.00
2.87
สื่อและสิ่งพิมพ์
503,940.00
2.41
บรรจุภณ
ั ฑ์
496,600.00
2.38
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
426,220.00
2.04
ประกันภัยและประกันชีวติ
409,500.00
1.96
ขนส่งและโลจิสติกส์
261,100.00
1.25
เงินทุนและหลักทรัพย์
239,250.00
1.14
รวมหุ้นสามัญ
19,928,697.00
95.35
เงินฝากธนาคาร
987,201.35
4.72
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อื่นๆ
(15,192.42)
(0.07)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
20,900,705.93
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
และปั จจัยภายนอกอื่นๆ 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 = 12.0372 บาท/หน่วย
กองทุน
กองทุน I-SEQS-RD
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

23.98
11.47
12.13
12.87

6.92
0.75
13.76
12.28

23.97
11.47
12.08
12.82

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
20.38
18.29
13.78
16.03

ปี
กองทุน I-SEQS-RD

2554
N/A

2555
N/A

2556
N/A

2557
N/A

2558
N/A

2559
N/A

2560
N/A

2561
N/A

2562
N/A

2563
-2.90

เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.19

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 = 12.0364 บาท/หน่วย
กองทุน
กองทุน I-SEQS-RA
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

23.97
11.47
12.13
12.87

6.91
0.75
13.75
12.28

23.96
11.47
12.08
12.82

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
20.37
18.29
13.78
16.03

ปี
กองทุน I-SEQS-RA

2554
N/A

2555
N/A

2556
N/A

2557
N/A

2558
N/A

2559
N/A

2560
N/A

2561
N/A

2562
N/A

2563
-2.90

เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.19

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18.81
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มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย
กองทุน
กองทุน I-SEQS-ID
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
ปี
กองทุน I-SEQS-ID
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

24.29
11.47
12.12
12.87

7.05
0.75
13.75
12.28

24.29
11.47
12.08
12.82

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

2556
N/A
N/A
N/A
N/A

2557
N/A
N/A
N/A
N/A

2558
N/A
N/A
N/A
N/A

2559
N/A
N/A
N/A
N/A

2560
N/A
N/A
N/A
N/A

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

24.29
11.47
12.12
12.87

7.05
0.75
13.75
12.28

24.29
11.47
12.08
12.82

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

2556
N/A
N/A
N/A
N/A

2557
N/A
N/A
N/A
N/A

2558
N/A
N/A
N/A
N/A

2559
N/A
N/A
N/A
N/A

2560
N/A
N/A
N/A
N/A

2554
N/A
N/A
N/A
N/A

2555
N/A
N/A
N/A
N/A

2561
N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
20.97
18.29
13.78
16.03
2562
N/A
N/A
N/A
N/A

2563
-2.68
6.11
15.19
18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย
กองทุน
กองทุน I-SEQS-IA
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
ปี
กองทุน I-SEQS-IA
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

2554
N/A
N/A
N/A
N/A

2555
N/A
N/A
N/A
N/A

2561
N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
20.97
18.29
13.78
16.03
2562
N/A
N/A
N/A
N/A
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-2.68
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มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 11.9775 บาท/หน่วย
กองทุน

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน I-SEQS-DSSF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

23.65

6.77

23.65

N/A

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
19.78

11.47

0.75

11.47

N/A

N/A

N/A

N/A

18.29

12.13

13.76

12.08

N/A

N/A

N/A

N/A

13.79

12.87

12.28

12.82

N/A

N/A

N/A

N/A

16.03

ปี
กองทุน I-SEQS-DSSF

2554
N/A

2555
N/A

2556
N/A

2557
N/A

2558
N/A

2559
N/A

2560
N/A

2561
N/A

2562
N/A

2563
-3.13

เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 11.9770 บาท/หน่วย
กองทุน

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน I-SEQS-ASSF
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

23.65

6.77

23.65

N/A

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน
19.78

11.47

0.75

11.47

N/A

N/A

N/A

N/A

18.29

12.13

13.76

12.08

N/A

N/A

N/A

N/A

13.79

12.87

12.28

12.82

N/A

N/A

N/A

N/A

16.03

ปี
กองทุน I-SEQS-ASSF

2554
N/A

2555
N/A

2556
N/A

2557
N/A

2558
N/A

2559
N/A

2560
N/A

2561
N/A

2562
N/A

2563
-3.13

เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18.81

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 กรกฎาคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
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- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ: N/A
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
PTR = Min (ซือ้ ทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV
PTR = 59,405,192.87
15,897,082.12
PTR = 3.74
หมายเหตุ: PTR คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน รวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วัวันนทีที่ ่ 30
30 มิมิถถุนุนายน
ายน 2564
2564
ณ
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

หุ้นสามัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)

79,500.00

735,375.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

24,800.00
25,300.00

948,600.00
303,600.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45,300.00

1,189,125.00
3,176,700.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

81,200.00

1,169,280.00

บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

75,000.00

682,500.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

32,400.00

667,440.00

9,400.00

655,650.00
3,174,870.00

บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

17,700.00

654,900.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

17,400.00

208,800.00

บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

11,800.00

297,950.00

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

59,200.00

1,172,160.00

บริษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน)
รวมอาหารและเครื่องดื่ม

14,200.00

465,050.00
2,798,860.00

170,500.00

518,320.00

26,500.00

867,875.00

124,600.00

306,516.00

1,900.00

323,000.00
2,015,711.00

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
รวมพาณิชย์
อาหารและเครื่องดื่ม

วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
รวมวัสดุก่อสร้าง
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
รวมธุรกิจการเกษตร
บริการ (MAI)
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
รวมบริการ (MAI)
การแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
รวมการแพทย์
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
รวมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)
ธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
รวมธนาคาร
สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
รวมสื่อและสิ่งตีพิมพ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

12,800.00
2,200.00
82,600.00
32,700.00
101,000.00

236,800.00
257,400.00
389,872.00
614,760.00
446,420.00
1,945,252.00

47,200.00
22,300.00

325,680.00
903,150.00
1,228,830.00

73,500.00
25,700.00

764,400.00
259,570.00
1,023,970.00

247,800.00

986,244.00
986,244.00

61,200.00

642,600.00
642,600.00

4,000.00
10,900.00

223,000.00
376,050.00
599,050.00

22,700.00

503,940.00
503,940.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อหลักทรัพย์
บรรจุภัณฑ์
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รวมบรรจุภัณฑ์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
รวมกระดาษและวัสดุการพิมพ์
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
รวมประกันภัยและประกันชีวติ
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
รวมขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
รวมหุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินทุน
ทรัพย์สินและหนีส้ นิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความน่าเชื่อถือ

AAA (tha)
AAA (tha)

จานวนหุ้น
(หน่วย)

มูลค่าราคาตามตลาด
(บาท)

19,100.00

496,600.00
496,600.00

20,200.00

426,220.00
426,220.00

13,000.00

409,500.00
409,500.00

37,300.00

261,100.00
261,100.00

5,500.00

239,250.00
239,250.00
19,928,697.00
2,000.00
985,201.35
987,201.35
20,915,898.35
(15,192.42)
20,900,705.93
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สรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
กลุ่มตราสาร
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อ NAV (%)

Upper Limit
(%)

-

-

100.00

987,195.95

4.72

100.00

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้

-

-

100.00

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่

-

-

15.00

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้ ประกัน

สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
รวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

987,195.95

4.72

20,900,705.93

100.00

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก เป็ นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ น 6 ชนิด ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผูล้ งทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิด นีก้ ่อนการตัดสินใจลงทุน
• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
(“บริษัทจัดการ”) จะแยกคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนสาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากั ด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด อินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเท
มาติก ไม่ได้ขนึ ้ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ มื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุน และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุ คคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตร
ประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริษัท ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูล ดังกล่าว
ได้ท่บี ริษัทจัดการ
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ในกรณีท่ีผลู้ งทุนต้องการทราบข้อมูลหนังสือชีช้ วนเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.sec.or.th
• การพิจารณาหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้วิธีวดั ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และผลการดาเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รบั การคา้ ประกันจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝากหรือหน่วยงานร าชการ
ใด ๆ ทั้งสิน้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มี
คาสั่งไว้
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• กองทุนมีการระบุขอ้ ความสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่ง และ/หรือสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรสาหรับ
กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
• ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนรวมประเภท กองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา จะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีสาหรับกาไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน และจะต้อง
ชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
• ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม รวมทัง้ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม และขอรับ “คู่มือภาษี” ได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา
หรือนาไปเป็ นประกันได้
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