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ความเหน็ของบริษัทจดัการ  

 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเอก็ซส์ปรงิหุ้นไทยยังยนืซิสเทมาติก (X-SEQS) 

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ซึง

เป็นกองทุนทีมีนโยบายการลงทุนในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) อนึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เพือป้องกันความผนัผวนของราคาตลาด 

หรือมีไวซ้งึสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือการลดหรือป้องกนัความเสียงความผนัผวนของตลาดหรือเพือประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน ขอเรยีนให้

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุน้ไทย สาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี นบัตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 

มิถนุายน 2565 ดงัน ี

 

ภาวะเศรษฐกิจไทย 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยชว่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ทผ่ีานมา ไดร้บัผลกระทบจากการกลายพนัธุข์องไวรสั COVID-19 สายพนัธุ์

เดลตา ทีมีความรุนแรงอย่างมากและสามารถแพร่กระจายไดร้วดเรว็กว่าสายพนัธุ์อัลฟา ส่งผลใหร้ฐับาลประกาศใชม้าตรการล็อคดาวนใ์นหลาย

พืนทีเพือควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวิตของประชาชนในประเทศทีถกูจาํกดัภายใตม้าตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดทีเขม้งวดเป็นเวลาหลายเดือน เช่น การสังปิดสถานบันเทิงและสถานบริการอืน การขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอก

พืนที การจาํกัดเวลาเปิดและปิดห้างสรรพสินคา้ การปิดแคมป์คนงานก่อสรา้ง เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของภาคการผลิตในบาง

อุตสาหกรรมและภาคการก่อสรา้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564 สถานการณโ์ควิด-19 เรมิคลีคลาย ประกอบกับการกระจาย

วัคซีนอย่างครอบคลุม ส่งผลให้ผู้บริโภคเริมรูส้ึกคลายกังวลและเริมกลับมาดาํเนินชีวิตตามปกติ เศรษฐกิจไทยทยอยปรับตัวดีขึนตามความ

ตอ้งการสินคา้โภคภณัฑท์ีเพิมขึน และรฐับาลเรมิคลายมาตรการจาํกัดการเดินทางต่าง ๆ ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไม่

ตอ้งกกัตวั 

 

เศรษฐกิจไทยช่วงตน้ปี 2565 เป็นตน้ไป ยังคงทยอยฟืนตัวต่อเนือง แต่ยังคงมีปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจากการกลับมาแพร่ระบาดเป็น

ระลอก ๆ ของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ไดเ้ริมปรบัตัวและคุน้ชินกับการแพร่ระบาด และเตรียมพรอ้มการปรบัโรคโควิด-19 เป็นโรค

ประจาํถินในช่วงครงึหลงัของปี 2565 ทาํใหภ้าพรวมเศรษฐกิจไทย ช่วงเดือน มกราคม - มิถนุายน 2565 ขยายตวัต่อเนอืงเมอืเทียบกบัปี 2564 และ

เศรษฐกิจไทยไดป้รบัตวัเขา้สู่สภาวะปกติมากขึน โดยขอ้มลูจากสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) รายงาน GDP ของไทยไตร

มาส  ขยายตัวอยู่ที 2.2% และขยายตัวต่อเนืองในไตรมาส 2 อยู่ที 2.5% จากการส่งออกบริการทีขยายตัวอย่างมากอยู่ที 54.3% ขณะทีการ

บรโิภคภาคเอกชนขยายตวัเช่นกนั จาก 3.5% ในไตรมาส 1 เป็นขยายตวั 6.9% ในไตรมาส 2 เมอืเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 

นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจไทยไดเ้ผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อ เนืองจากราคาสิงของเครืองใชท้ีปรับตวั

สงูขึนต่อเนืองตามสถานการณเ์ศษฐกิจโลก โดยเงินเฟ้อไทยปรบัตวัเพิมขึนจาก 3.23% ในเดือนมกราคม ขึนไปแตะระดบัสงูสดุที 7.66% ในเดือน

มิถนุายน ทาํสถิติสงูสดุในรอบ 13 ปี ปัจจยัหลกัมาจากสินคา้กลุ่มพลงังานทีปรบัตวัเพมิขึน 39.97% ราคานาํมนัเชอืเพลิงปรบัเพิมขึน 39.45% ค่า

ไฟฟ้าเพิมขึน 45.41% และราคาก๊าซหุงตม้เพิมขึน 12.63% โดยราคาพลงังานทีปรบัตวัเพมิขึนอย่างมากเป็นผลมาจากสถานการณค์วามขัดแยง้

ระหว่างรสัเซียและยูเครนในช่วงไตรมาส  ของปี 2565 ซึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต รวมถึงค่าขนส่งสินคา้ ทังน ีธนาคารแห่งประเทศไทย

คาดว่าเงินเฟ้อจะเพมิสงูขึนไดอ้ีกและมีโอกาสไปแตะจุดพีคในช่วงไตรมาส 3 ทรีะดบั 8% 

 

อย่ าง ไรก็ตาม ค าดว่ า เ ศรษฐกิจ ไทยจะยังคงฟืนตัว ได้ต่อ เนือง  แม้จะมี ปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อและความเ สียงด้าน 

ภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเป็นระยะ ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการฟืนตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกตาม 
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อุปสงคข์องประเทศคู่คา้ทีฟืนตัวตามเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบดว้ยการยกเลิกระบบ Test & Go สาํหรับผู้

เดินทางทีไดร้บัวคัซีนครบตามเกณฑ ์เพือกระตุน้เศรษฐกิจผ่านภาคการท่องเทียว การปรบัโรคโควิด-19 เป็นโรคประจาํถิน และการกระจายการฉีด

วัคซีนทีครอบคลมุ ทาํใหน้กัท่องเทียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทยเพิมขึน โดย ณ สินเดือนมถินุายน 2565  มีนกัท่องเทียวเดินทางเขา้ไทย

สะสมแลว้กว่า 2.12 ลา้นคน คิดเป็น 25.79% เมือเทียบกบัปีก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

 

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย 

 

ภาพรวมตลาดหุน้ไทยยังมีความผันผวนต่อเนืองตงัแต่เดือน กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565 โดยมีปัจจยักดดันตลาดจากการแพร่

ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนตังแต่ช่วงปลายปี 2564 ต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั ซึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทุกภาคส่วน ทังการลงทุน

ภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเทียวและภาคการก่อสรา้งจากการขาดแคลนแรงงาน หากพิจารณาดัชนีตลาดหุน้ไทย (SET 

Index) ตงัแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 พบว่า SET ทาํจุดปิดสงูสดุอยู่ที 1,713.20 ในเดือน กุมภาพันธ ์2565 และทาํจุดปิดตาํสดุ

อยู่ท ี1,521.72 ในเดือนสิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ดชันีตลาดหุน้ไทย (SET Index) ทาํจดุปิด

ทีระดบั 1,568.33 จุด ปรบัตวัลดลง 89.29 จุด จาก 1,657.62 จุด ในช่วงปลายปี 2564 หรือคิดเป็น -5.39% โดยมีจุดปิดตาํสุดของปีที 1,557.61 

จดุ ในช่วงเดือนมิถนุายน 2565 

 

นอกจากนี ตลาดหุน้ไทยมีความเสียงเพิมเติมจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครนทีเริมตน้ขึนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2565 และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทัวโลก แมว้่าไทยจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการคา้โดยตรง เนืองจากไทยมีความสัมพันธ์ทางการคา้กับ

รสัเซียและยเูครนเป็นสดัส่วนนอ้ยกว่า % ของมลูค่าการคา้รวม แต่ไดร้บัผลกระทบทางออ้มจากการเพิมขึนของราคาพลงังานและนาํมนัดิบ (WTI) 

ในตลาดโลกทีเพิมขึนไปแตะราคาปิดสงูสดุทีระดบั 122 ดอลลารต์่อบาเรล ในช่วงตน้เดือนมีนาคม 2565 เนอืงจากรสัเซียเป็นผูผ้ลิตนาํมนัรายใหญ่

อันดับสามของโลก รองจากสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย ทาํใหร้าคาสินคา้โภคภัณฑป์รบัตวัเพิมขึนตามไปดว้ย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยเผชิญกับ

ภาวะเงินเฟ้อทปีรับตวัสูงขึนต่อเนืองจากความยืดเยือของสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครน กดดันกาํลงัซือของผูบ้ริโภค และทาํ

ใหต้น้ทุนการทาํธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนสูงขึนทังดา้นการผลิต และการขนส่ง กระทบต่อกาํไรของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการใชน้โยบาย

การเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ ทวัโลก โดยเฉพาะสหรฐัฯ ทีมีการใชน้โยบายการเงินแบบเขม้งวดมากขึนเพือต่อสูก้ับปัญหาเงินเฟ้อดว้ยการขึน

อตัราดอกเบียนโยบายและดึงสภาพคล่องออกจากระบบ รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยทีส่งสญัญาณการปรบัขึนดอกเบียในช่วง

การประชมุทีเหลือของปีนี 

 

ทงัน ีมลูค่าการซือขายตามกลุ่มนกัลงทนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2565 พบว่านกั

ลงทุนต่างชาติซือสทุธิ 140,314 ลา้นบาท บญัชีบริษัทหลกัทรพัย ์ซือสทุธิ 8,567 ลา้นบาท แตกต่างจากสถาบนัในประเทศทีขายสุทธิ -125,519 

ลา้นบาท ตามดว้ยนกัลงทนุในประเทศ ขายสทุธิ -23,362 ลา้นบาท 

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 

 

แมว้่าตลาดหุน้ไทยจะมีความผนัผวนอย่างมากในช่วงตน้ปี แต่คาดว่าตลาดหุน้ไทยจะทยอยฟืนตวัได ้เนืองจากมีการไหลเขา้ของเงินทุน

จากต่างประเทศต่อเนอืง สะทอ้นความเชือมนัจากนกัลงทนุต่างชาติ จากความคาดหวงัการฟืนตวัของอตุสาหกรรมท่องเทียว และอปุทานโดยรวม

ทีเพิมขึน ซึงได้รับอานิสงค์จากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และการผ่อนคลายการเดินทางของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ส่งผลให้

นกัท่องเทียวจากต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทยเพิมขึนต่อเนือง ซึงการคลีคลายมาตรการต่าง ๆ จากภาครฐัจะทาํใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทงั

ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง การนาํเขา้และส่งออกฟืนตัวมากขึน และหากจีนผ่อนคลายขอ้จาํกัดการเดินทางของนกัท่องเทียวชาวจีน

และเปิดประเทศก็จะเป็นปัจจยัหนุนต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยิงขึน จากเศรษฐกิจของประเทศไทยทีมีการพึงพาประเทศจีนสูงและ

กาํลงัซอืของของคนจีนทีจะเขา้มาในประเทศไทย 
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เป้าหมายของ SET Index ในปีนี คาดว่าจะอยู่ที 1,640 จุด ซึงจะใกลเ้คียงกบัดชันีเมือปลายปีทีแลว้ และคาดว่าลกัษณะการเคลือนไหว

ของดชันีจะมีความผนัผวนในกรอบทีกวา้งตงัแต่ 1,520-1,640 จดุ เนืองจากมีปัจจยัความเสียงทจีะกระทบเขา้มาเป็นระยะ ๆ เช่น นโยบายการเงิน

ทีไม่เข้มงวดเท่าสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทและทิศทางของกระแสเงินจากต่างชาติ (Foreign fund flow) ความรุนแรงของ

สถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างประเทศ ความผนัผวนของราคาพลังงาน และสถานการณเ์งินเฟ้อทียงัคงอยู่ในระดบัสงู ดงันนั การเลือกลงทุน

จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัการลงทุนในหุน้ทีมีราคาสูงเกินมูลค่าพืนฐานมากเกินไป และตอ้งคดัเลือกสินทรพัยท์ีลงทุนอย่างระมดัระวัง เพราะปัจจยั

สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในรายบริษัทและรายกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บลจ.เอ็กซส์ปริง ยังคงมีมมุมองในเชิงบวกกับตลาดหุน้ไทย

โดยรวม ทงันี กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีนาํหนกัในดชันี SET Index ค่อนขา้งสงูหลายกลุ่ม เป็นกลุ่มทีไดร้บัผลประโยชนจ์ากปัจจยัทางเศรษฐกิจทงัใน

เรืองของราคานาํมนั การขึนอตัราดอกเบีย และการเปิดประเทศทีทาํใหอุ้ปทานโดยรวมเพิมขึน 

 

 

 

 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 
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มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย.65 = 11.4648 บาท/หน่วย 

กองทนุ 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-RD  -6.31  -4.90  -6.31  -4.76 N/A N/A N/A  7.29  

เกณฑม์าตรฐาน*  -3.83  -6.98  -3.83  1.52  N/A N/A N/A  9.88  

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั  -4.40  -5.73  -4.40  1.01  N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน  15.07   17.94   15.07   13.15  N/A N/A N/A  13.47  

ความผนัผวนของตวัชีวดั  12.31   12.53   12.31   11.66  N/A N/A N/A  13.99  

 หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 
ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-SEQS-RD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.90 26.03 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 11.64 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

           

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย. 65 = 11.4645 บาท/หน่วย 

กองทุน 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-RA -6.31 -4.90 -6.31 -4.75 N/A N/A N/A 7.29 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 N/A N/A N/A 9.88 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.07 17.94 15.07 13.15 N/A N/A N/A 13.47 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 N/A N/A N/A 13.99 

   หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-SEQS-RA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.90 26.03 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 11.63 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 
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มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย.65 = 11.5705 บาท/หน่วย 

กองทนุ 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-ID -6.06 -4.77 -6.06 -4.35 N/A N/A N/A 7.80 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 N/A N/A N/A 9.88 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.06 17.94 15.06 13.16 N/A N/A N/A 13.48 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 N/A N/A N/A 13.99 

   หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-SEQS-ID N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 26.56 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 11.65 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

 

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย.65 = 11.5830 บาท/หน่วย 

กองทนุ 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-IA -6.06 -4.77 -6.06 -4.24 N/A N/A N/A 7.86 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 N/A N/A N/A 9.88 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.07 17.94 15.07 13.14 N/A N/A N/A 13.47 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 N/A N/A N/A 13.99 

   หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-SEQS-IA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 26.69 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.18 11.63 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

 

 

 



 

         กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) 7 

 
 

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย.65 = 11.3471 บาท/หน่วย 

กองทนุ 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-DSSF -6.56 -5.03 -6.56 -5.26 N/A N/A N/A 6.73 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 N/A N/A N/A 9.88 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.08 17.95 15.08 13.15 N/A N/A N/A 13.48 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 N/A N/A N/A 13.99 

                                                       หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-SEQS-DSSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.13 25.37 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.20 11.64 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

 

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที 30 ม.ิย.65 = 11.3465 บาท/หน่วย 

กองทนุ 
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

ตงัแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทุน X-SEQS-ASSF -6.56 -5.03 -6.56 -5.26 N/A N/A N/A 6.72 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 N/A N/A N/A 9.88 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.07 17.95 15.07 13.15 N/A N/A N/A 13.48 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 N/A N/A N/A 13.99 

  หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุน X-SEQS-ASSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.13 25.37 

เกณฑม์าตรฐาน* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.20 11.64 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

 

      หมายเหตุ :  

- วนัทีจดทะเบียนกองทนุ 21 กรกฎาคม 2563  

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  
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- 1 % ต่อปี  

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัขึนตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุที สจก.ร.1/2563 

- ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ   

  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนิน 

งานในอนาคต 

 กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา  ปี คือ - . % 

 

ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

  รอบระยะเวลาตังแต ่วนัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

  

 PTR =      Min (ซือทรพัยส์ิน, ขายทรพัยสิ์น) 

                       Avg. NAV 
 

               PTR =    84,423,358.51 
                              18,161,662.77 
   

                                                                        PTR =   4.6484 
 

หมายเหต ุ: PTR คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยส์ินกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทุนรวมลงทนุ 

                  ในรอบระยะเวลาบญัชีทผ่ีานมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉลียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

คา่ใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุน 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตังแตวั่นท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุน* 

(Fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงนิ (หน่วย: บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 207,750.73 1.1428 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 5,834.81 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 10,699.13 0.0589 

ค่าใชจ้า่ยในการซือขายหลกัทรพัย ์ - - 

ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ 252.16 0.0014 

รวมค่าใช้จ่ายทังสนิ  224,536.83 1.2352 

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้งัซอืหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวม 

     ภาษีมลูค่าเพมิหรอืภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอืนใดแลว้ 
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กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

รายงานอืน ๆ 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตังแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

1. กรณีทีบรษิัทลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลียในรอบ

ระยะเวลาทีกาํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทงัเหตผุล 

การลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

2. ขอ้มลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าว

เป็นศนูย ์ในกรณีทีผูอ้อกตราสารแห่งหนีหรือลกูหนีแห่งสิทธิ

เรียกรอ้งผิดนดัชาํระหนีหรือมีพฤติการณว่์าไม่สามารถชาํระหนีได ้

ไม่มี 

 

3. ขอ้มลูการรบัชาํระหนดีว้ยทรพัยสิ์นอืน ไม่มี 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

บริษทันายหน้าทไีด้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอนัดับแรก 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตังแตวั่นท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 
 

รายชือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า (บาท) อัตราสว่นค่านายหน้า(%) 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 59,857.37 21.95% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  64,773.11 23.75% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 33,177.79 12.16% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 29,930.07 10.97% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 30,229.04 11.08% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 30,256.47 11.09% 

บรษัิทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 24,555.42 9.00% 

รวม 272,779.27 100.00% 
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ตัวอย่าง คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

AAA เป็นอนัดบัทสีงูทสีดุ แสดงถึงระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํทสีุด  

 มีความสามารถสงูสดุในการชาํระเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

AA ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํมาก 

A ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํ 

BBB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ปานกลาง 

BB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูง 

B ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูงมาก 

C ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงที สูงทีสุด ทีจะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และปัจจยัภายนอกอนืๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอย่างมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีทไีม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียได ้(Default) 

 

 

 

 

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (%) 

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ 

หุ้นสามัญ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

พลงังานและสาธารณปูโภค 4,771,672.00 24.20 

ธนาคาร 2,967,075.00 15.05 

พาณิชย ์ 1,948,530.00   9.88 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 1,871,470.00 9.49 

อาหารและเครืองดืม 1,744,165.00 8.84 

ขนส่งและโลจิสติกส ์ 1,613,610.00 8.18   

เงินทนุและหลกัทรพัย ์ 1,351,216.00 6.85 

การแพทย ์ 1,172,270.00 5.94 

ชินส่วนอเิล็กทรอนิกส ์ 758,200.00 3.84 

สือและสิงพิมพ ์ 728,644.00 3.70 

บรรจภุณัฑ ์ 320,920.00 1.63 

รวมหุ้นสามัญ 19,247,772.00 97.60 

เงินฝากธนาคาร 494,381.88  2.51 

สินทรัพยห์รือหนีสนิอนืๆ (23,011.73) (0.11) 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ 19,719,142.15 100.00 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการกอ่ภาระผูกพัน  

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

หุ้นสามัญ 
 

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  

บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

           2,500.00  441,250.00  

บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) 
 

         28,500.00  384,750.00  

บรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

           2,700.00  430,650.00  

บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียรงิ จาํกดั (มหาชน) 
 

         66,200.00  374,030.00  

บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)           12,200.00  381,250.00  

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน)             6,300.00  406,350.00  

บรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)             4,200.00  216,300.00  

บรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)           60,900.00  337,995.00  

บรษิัท พลงังานบรสิทุธิ จาํกดั (มหาชน)             5,000.00  407,500.00  

บรษิัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน)         107,600.00  346,472.00  

บรษิัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)           10,400.00  397,800.00  

บรษิัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)         460,300.00  345,225.00  

บรษิัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน)           28,500.00  302,100.00  

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 4,771,672.00 

ธนาคาร    

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

 2,700.00  406,350.00  

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)   6,800.00  421,600.00  

บรษิัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน)   11,900.00  449,225.00  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   3,200.00  425,600.00  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   31,500.00  488,250.00  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   3,500.00  364,000.00  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)   335,000.00   412,050.00  

รวมธนาคาร   2,967,075.00 

พาณิชย ์    

บรษิัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)            7,000.00  420,000.00  

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกัด (มหาชน)          29,500.00  374,650.00  

บรษิัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)          20,700.00  380,880.00  

บรษิัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)          12,700.00  381,000.00  

บรษิัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)          11,200.00  392,000.00  

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ  

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

รวมพาณิชย ์   1,948,530.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน)            1,500.00  291,750.00  

บรษิัท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน)            8,000.00  408,000.00  

บรษิัท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน)            8,700.00  387,150.00  

บรษิัท อินทชั โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน)            5,900.00  404,150.00  

บรษิัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)          82,700.00  380,420.00  

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   1,871,470.00 

อาหารและเครอืงดืม    

บรษิัท อิชิตนั กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)          26,700.00  212,265.00  

บรษิัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)          28,900.00  494,190.00  

บรษิัท นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน)          11,700.00  368,550.00  

บรษิัท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน)          16,800.00  436,800.00  

บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน)          31,400.00  232,360.00  

รวมอาหารและเครืองดมื   1,744,165.00 

ขนส่งและโลจิสติกส ์    

บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)            6,600.00  468,600.00  

บรษิัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          51,100.00  447,125.00  

บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน)          44,700.00  382,185.00  

บรษิัท อาร ์ซี แอล จาํกดั (มหาชน)            8,200.00  315,700.00  

รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   1,613,610.00 

เงนิทุนและหลักทรัพย ์    

บรษิัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)            6,800.00  290,700.00  

บรษิัท ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)            6,500.00  315,250.00  

บรษิัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)            7,200.00  410,400.00  

บรษิัท ราชธานีลิสซงิ จาํกัด (มหาชน)          83,300.00  334,866.00  

รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   1,351,216.00 

การแพทย ์    

บรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จาํกดั (มหาชน)     104,300.00  385,910.00  

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จาํกดั(มหาชน)       14,400.00  360,000.00  

บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)       22,800.00  426,360.00  

รวมการแพทย ์   1,172,270.00 

ชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์    

บรษิัทเดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)         1,200.00  399,600.00  

บรษิัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน)         8,800.00  358,600.00  
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

รวมชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   758,200.00 

สอืและสงิพิมพ ์    

บรษิัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน)       31,900.00  443,410.00  

บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)         2,000.00  19,800.00  

บรษิัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน)       53,300.00  265,434.00  

รวมสอืและสงิพิมพ ์   728,644.00 

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท โพลีเพล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  14,200.00 320,920.00 

รวมบรรจุภัณฑ ์   320,920.00 

รวมหุ้นสามัญ   19,247,772.00 

เงนิฝากธนาคาร    

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)  2,000.00  

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)  492,381.88 

รวมเงนิฝากธนาคาร   494,381.88 

รวมเงนิทุน   19,742,153.88 

ทรัพยส์ินและหนีสนิอืน   (23,011.73) 

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ   19,719,142.15 

 
 
 

 

 

 

กลุ่มตราสาร มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

อัตราส่วนมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือ

บรษัิทเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้าํประกนั 

494,381.88 2.51 100.00 
   

(ค) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัตาํกว่าอนัดบัทีสามารถ

ลงทนุได ้หรือตราสารทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือถือ 

- - 15.00 

รวม 494,381.88 2.51 
 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ 19,719,142.15 100.00 
 

 

หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความนา่เชอืถืออา้งอิงจากสถาบันการจดัอนัดบัความนา่เชือถือทไีดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 
 
 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยังยืนซิสเทมาติก 

สรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรอืตราสารกงึหนีกงึทนุ 

สาํหรับปีสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 
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การรับผลประโยชนต์อบแทนเนืองจากการทกีองทุนใช้บรกิารบุคคลอืน (Soft Dollar) 

บริษทัทใีห้ผลประโยชน ์

ผลประโยชนท์ไีด้รับ 

เหตุผลในการรับผลประโยชน ์ด้านข้อมูลทเีกยีวขอ้ง

กับการลงทุน* 
ด้านอืนๆ** 

บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จากดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

 

*ผลประโยชนท์ีไดร้บัดา้นขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัการลงทนุ ไดแ้ก ่

1. บทวิเคราะห ์(รายบรษิัท และภาวะตลาดฯ เป็นรายวนั, รายสปัดาห,์ รายเดือน, หรือรายไตรมาส) 

2. ขอ้มลูพนืฐานของตลาดการเงิน และหลกัทรพัย ์(ขอ้มลูตลาดการเงิน, งบการเงินของบรษิัทจดทะเบียน เป็นตน้) 

3. รายงานสรุปข่าวรายวนั 

4. สมัมนาหวัขอ้ทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ 

5. การนาํเสนอกลยทุธก์ารลงทนุรายเดือน หรือรายไตรมาส 

6. การจดัเยยีมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

7. บรกิาร และขอ้มลูข่าวสารอืนๆทีเป็นประโยชนต์่อการบรหิารจดัการกองทนุ 

 

**ผลประโยชนท์ีไดร้บัดา้นอืน ๆ คือ การไดสิ้ทธิจองซือหลกัทรพัยที์เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) และสิทธิในการจองซือ

หลกัทรพัยท์ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (PP) 

 

รายชือผู้จัดการกองทุน กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชพี 

1. นางสาวมนชญา รชัตกลุ 

2. นายณฐัภพ วฒันพงศช์าติ 

 

รายงานการใช้สทิธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผู้ถือหุ้น  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้          

ทสีาํนกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 

 

รายชือบุคคลทเีกียวข้องทมีีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม สนิสดุ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 

-ไม่ม-ี 
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ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ที บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด                     

หรือที Website ของบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด  www.xspringam.com และที Website  ของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 

รายงานการใช้สทิธิออกเสียง (Voting ) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุน้ 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีทีบรษัิทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ีสาํนกังาน

ของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซิสเทมาติก 

(เดิมชือ กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก) 

 

ความเหน็  

 

ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน 256  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกัน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก ณ วนัที 30 มิถุนายน 256  ผลการ

ดาํเนินงาน และการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้  

 

ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอืน ขอ้มลูอนืประกอบดว้ย ขอ้มลูซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มลูอืน 

 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอืนมีความขัดแยง้ทีมีสาระสาํคัญกับงบ

การเงินหรือกับความรูท้ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอืนมีการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

สือสารเรอืงดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทนุฯ เพอืใหผู้บ้ริหารกองทนุฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้ริหารกองทุนฯ มีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทนุรวม

และกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และรบัผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้รหิารกองทนุฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรอืงทีเกียวกบัการ

ดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แตผู่บ้รหิารกองทนุฯ มีความตงัใจทีจะเลิก

กองทนุหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 

 

ผูบ้รหิารกองทนุฯ มีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกองทนุ  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่

ดว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที

เพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทไีม่พบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ ์แต่

ไม่ใช่เพือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารกองทนุฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเกยีวขอ้งซงึจดัทาํขึนโดยผูบ้รหิารกองทนุฯ  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารกองทุนฯ และจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมสีาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณที์อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัสาํคญั

ต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้บัจนถึงวนัทีใน
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รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณใ์น

รูปแบบทีทาํใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่  

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกับผูบ้ริหารกองทุนฯ ในเรืองต่างๆ ทีสาํคัญ ซงึรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมี

นัยสาํคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้  

 

ข้าพเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผู ้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจา้ไดป้ฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็นอิสระและไดสื้อสารกับ

ผูบ้ริหารกองทุนฯ เกียวกับความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชอืว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น

อิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

 

จากเรืองทีสือสารกบัผูบ้ริหารกองทนุฯ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัมากทีสดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกาํหนด

เป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

เกียวกบัเรอืงดงักล่าว หรือในสถานการณท์ียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชีทีรบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือ นางขวญัใจ  เกียรตกิงัวาฬไกล 

 

 

 

 

                                                นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 

     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 5875 

บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

 สิงหาคม 2565 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรัพย์

เงินลงทนุแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรม 4.2, 5 19,247,772.00 19,928,697.00

เงินฝากธนาคาร 494,379.18                987,195.95                

เงินปันผลและดอกเบียค้างรบั 2.70                           6,505.40                    

รวมสนิทรัพย์ 19,742,153.88         20,922,398.35         

หนีสนิ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 21,006.65                  20,521.23                  

หนีสินอืน 2,005.08                    1,171.19                    

รวมหนสีนิ 23,011.73               21,692.42               

สนิทรัพยสุ์ทธิ 19,719,142.15         20,900,705.93         

สนิทรัพยสุ์ทธิ :

ทนุทไีด้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 17,061,203.07           17,283,921.18           

กาํไรสะสม

บญัชีปรบัสมดุล (269,663.49) (426,177.49)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 2,927,602.57             4,042,962.24             

สนิทรัพยสุ์ทธิ 8 19,719,142.15         20,900,705.93         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี30 มถุินายน 2565
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หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

ชือหลกัทรพัย์

หุ้นสามัญ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 3,200.0000          425,600.00                 2.21                      

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBANK) 2,700.0000          406,350.00                 2.11                      

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) (KKP) 6,800.0000          421,600.00                 2.19                      

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB) 31,500.0000        488,250.00                 2.54                      

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 3,500.0000          364,000.00                 1.89                      

บริษัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP) 11,900.0000        449,225.00                 2.33                      

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TTB) 335,000.0000      412,050.00                 2.14                      

รวม 2,967,075.00              15.41                    

พาณชิย์

บริษัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) (COM7) 12,700.0000        381,000.00                 1.98                      

บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (CPALL) 7,000.0000          420,000.00                 2.18                      

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (GLOBAL) 20,700.0000        380,880.00                 1.98                      

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) (HMPRO) 29,500.0000        374,650.00                 1.95                      

บริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (MAKRO) 11,200.0000        392,000.00                 2.04                      

รวม 1,948,530.00              10.13                    

ชนิส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (DELTA) 1,200.0000          399,600.00                 2.08                      

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) (KCE) 8,800.0000          358,600.00                 1.86                      

รวม 758,200.00                 3.94                      

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บางจาก คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) (BCP) 12,200.0000        381,250.00                 1.98                      

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (CKP) 60,900.0000        337,995.00                 1.76                      

บริษัท พลงังานบริสทุธิ จาํกดั (มหาชน) (EA) 5,000.0000          407,500.00                 2.12                      

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (EGCO) 2,500.0000          441,250.00                 2.29                      

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) 6,300.0000          406,350.00                 2.11                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที 30 มถุินายน 2565

 จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม

รอ้ยละของ

มลูค่าเงินลงทนุ
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หน่วย : บาท

ชือหลกัทรพัย์

พลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน) (GUNKUL) 66,200.0000        374,030.00                 1.94                      

บริษัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 107,600.0000      346,472.00                 1.80                      

บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) (PTG) 28,500.0000        384,750.00                 2.00                      

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 2,700.0000          430,650.00                 2.24                      

บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (RATCH) 10,400.0000        397,800.00                 2.07                      

บริษัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (SUPER) 460,300.0000      345,225.00                 1.79                      

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) 4,200.0000          216,300.00                 1.12                      

บริษัท ทีทีดับบลิว จาํกดั (มหาชน) (TTW) 28,500.0000        302,100.00                 1.57                      

รวม 4,771,672.00              24.79                    

เงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTC) 7,200.0000          410,400.00                 2.13                      

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (MTC) 6,800.0000          290,700.00                 1.51                      

บริษัท ศรีสวัสดิ คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) (SAWAD) 6,500.0000          315,250.00                 1.64                      

บริษัท ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) (THANI) 83,300.0000        334,866.00                 1.74                      

รวม 1,351,216.00              7.02                      

อาหารและเครอืงดืม

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (CPF)                    16,800.0000        436,800.00                 2.27                      

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ICHI) 26,700.0000        212,265.00                 1.10                      

บริษัท เถา้แกน้่อย ฟู๊ดแอนด์มารเ์กต็ติง จาํกดั (มหาชน) (TKN) 31,400.0000        232,360.00                 1.21                      

บริษัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (TU) 28,900.0000        494,190.00                 2.57                      

บริษัท นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) (TVO) 11,700.0000        368,550.00                 1.91                      

รวม 1,744,165.00              9.06                      

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) (BCH) 22,800.0000        426,360.00                 2.22                      

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั(มหาชน) (BDMS) 14,400.0000        360,000.00                 1.87                      

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) (CHG) 104,300.0000      385,910.00                 2.00                      

รวม 1,172,270.00              6.09                      

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) (ADVANC) 1,500.0000          291,750.00                 1.52                      

บริษัท โทเทลิ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) (DTAC) 8,700.0000          387,150.00                 2.01                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก

 จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม

รอ้ยละของ

มลูค่าเงินลงทนุ

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วันที 30 มถุินายน 2565
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หน่วย : บาท

ชือหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร (ต่อ)

บริษัท อินทชั โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) (INTUCH) 5,900.0000          404,150.00                 2.10                      

บริษัท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) (JMART) 8,000.0000          408,000.00                 2.12                      

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) (TRUE) 82,700.0000        380,420.00                 1.98                      

รวม 1,871,470.00              9.73                      

สอืและสงิพิมพ์

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (TKS) 2,000.0000          19,800.00                   0.10                      

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) (BEC) 31,900.0000        443,410.00                 2.30                      

บริษัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (VGI) 53,300.0000        265,434.00                 1.38                      

รวม 728,644.00                 3.78                      

บรรจุภัณฑ์

บริษัท โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (PTL) 14,200.0000        320,920.00                 1.67                      

รวม 320,920.00                 1.67                      

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (AOT) 6,600.0000          468,600.00                 2.43                      

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) 51,100.0000        447,125.00                 2.32                      

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) (BTS) 44,700.0000        382,185.00                 1.99                      

บริษัท อาร ์ซี แอล จาํกดั (มหาชน) (RCL) 8,200.0000          315,700.00                 1.64                      

รวม 1,613,610.00              8.38                      

รวมเงนิลงทุน 19,247,772.00          100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ณ วันที 30 มถิุนายน 2565

 จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม

รอ้ยละของ

มลูค่าเงินลงทนุ

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ)
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หน่วย : บาท

สาํหรับปี สาํหรับงวด

หมายเหตุ 30/6/65 21/7/63 - 30/6/64

รายได้

รายได้เงินปันผล 906,955.30 525,612.91

รายได้ดอกเบีย 1,014.38 830.12

รวมรายได้ 907,969.68 526,443.03

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6, 7 207,750.73 166,416.06

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 5,834.81 4,817.90

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6 10,699.13 8,835.77

ค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัย์ 272,779.27 85,997.51

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 100.00 9.54

รวมค่าใช้จ่าย 497,163.94 266,076.78

รายได้สุทธิ 410,805.74 260,366.25

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไรสทุธิทเีกิดขึนจากเงินลงทนุ 773,386.42 2,630,075.55

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิทียงัไมเ่กิดขนึจากเงินลงทนุ (2,299,399.67) 1,152,644.95

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน (1,526,013.25) 3,782,720.50

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ (1,115,207.51) 4,043,086.75

หกั ภาษีเงินได้ (152.16) (124.51)

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ (1,115,359.67) 4,042,962.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

สาํหรับปีสนิสุดวันที 30 มถุินายน 2565
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หน่วย : บาท

สาํหรับปี สาํหรับงวด

30/6/65 21/7/63 - 30/6/64

การเพมิขนึสุทธิของสนิทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (1,115,359.67)          4,042,962.24        

การเพิมขึนของทนุทไีด้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหว่างปี/งวด 7,503,926.30           7,419,727.63        

การลดลงของทนุทีได้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหว่างปี/งวด (7,570,130.41)          (676,753.53)          

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยสุ์ทธิในระหว่างปี/งวด (1,181,563.78)        20,900,705.93     

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วันต้นปี/งวด 20,900,705.93         -                        

สนิทรัพยสุ์ทธิ ณ วันปลายปี/งวด 19,719,142.15        20,900,705.93     

หน่วย : หน่วย

สาํหรับปี สาํหรับงวด

30/6/65 21/7/63 - 30/6/64

การเปลยีนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี/งวด 1,728,392.1289       1,011,476.9601    

บวก หน่วยลงทนุทขีายในระหว่างปี/งวด 614,303.5443 778,628.2584

หกั หน่วยลงทนุทรีบัซือคืนในระหว่างปี/งวด (636,493.0793) (61,713.0896)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี/งวด 1,706,202.5939      1,728,392.1289   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซสิเทมาติก

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยงัยนืซสิเทมาติก)

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี30 มถุินายน 2565
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กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

(เดิมชือ กองทุนเปิดอนิโนเทค หุ้นไทยยังยนืซิสเทมาติก) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุ้นไทยยังยนืซิสเทมาตกิ 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก (เดิมชือ กองทุนเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก จดทะเบียนเปลียนชือวนัที 8 

กันยายน 2564) (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมือวันที 21 กรกฎาคม 2563 มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วย 

มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซงึไม่มีกาํหนดอายโุครงการ 

กองทนุฯ จดัการโดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั (เดิมชอื บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั เปลียนชอื

เมอืวนัที 22 มิถนุายน 2564) (“บรษิัทจัดการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทนุ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

กองทนุฯ มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

 ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 

 ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-RA) 

 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 

 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-IA) 

 ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (แบบจ่ายเงินปันผล)  (X-SEQS-DSSF) 

 ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (แบบสะสมมลูค่า)  (X-SEQS-ASSF) 

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

(MAI) ทมีีการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และ     ธรรมาภบิาลทดีี โดยกองทุนจะลงทนุใหม้ี Net Exposure ใน

ตราสารทนุโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  

กองทนุฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุดังต่อไปน ี

 ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 

 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 

 ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (แบบจ่ายเงินปันผล)  (X-SEQS-DSSF) 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในหนงัสือชชีวน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสาํหรบักองทุนรวมและกองทุนสาํรอง   เลียงชีพ ทีสมาคมบรษิัทจดัการ

ลงทนุกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนเรืองทีแนวปฏิบตัิทางบญัชี

ฉบับนีไม่ได้กาํหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีของ      งบการเงิน 

2.2 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกับสินทรัพย์ หนีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ้่ายผลทีเกิดขึนจรงิจึงแตกต่างจากทีประมาณการไว ้
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 ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรบัประมาณการทางบัญชีจะบนัทึก

ในงวดบญัชีทีประมาณการดังกล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเรมิมีผลบงัคบัในปีปัจจบุนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด ดงันี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเรมิมผีลบงัคับใชใ้นปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปีกองทุนฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงจาํนวน

หลายฉบับทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเรมิในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทนุฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรบัปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอืนๆ ซงึมีผลบงัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเรมิในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ยกตวัอย่างเช่น 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครงัแรก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า ฉบบัปรบัปรุง ซึงไดใ้หข้อ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบตัิสาํหรบัผูเ้ช่าที

ไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งองิ ทงันตีอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐานดงักล่าว  

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พือเป็นมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรบักิจการทีใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีทีไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 

2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนีดังกล่าวระหว่างวันที 1 มกราคม 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะมีการเปลียนแปลง ทงัน ีกิจการทเีลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวนตีอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดงักล่าวในงบการเงนิดว้ย 

กองทุนฯ ไม่มีแผนทีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชก้่อนวันถือปฏิบัติ ซึงฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินสาํหรบัปีทีเริมใชม้าตรฐานการบัญชี

ดงักล่าว 

4. นโยบายการบัญชทีสีาํคัญ  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

- ดอกเบียรบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพึงไดร้บัโดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทีแทจ้รงิ 

- เงินปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้งัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดร้บั 

- กาํไรหรือขาดทนุทีเกิดขึนจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทนุ 

- ค่าใชจ่้ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทนุ 

- เงินลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุนตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย

รายจ่ายซอืเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทงัสินทกีองทนุจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึเงินลงทุนนนั และตงัแต่วนัท ี3 กมุภาพนัธ ์2564 กองทนุวดั

มูลค่าเรมิแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยตน้ทุนในการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าของเงินลงทุนนนั ใหร้บัรูใ้นกาํไรหรือ

ขาดทนุทนัทีเมอืเกิดขึน 

-  หลกัทรพัยท์ีเป็นตราสารทุนทีมตีลาดซอืขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมโดยใชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ของวนัทวีัดค่าเงินลงทุน 

- กาํไร(ขาดทุน)สทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมลูค่าเงินลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัทีวัดค่าเงิน

ลงทนุ 

- ราคาทนุของเงินลงทนุทีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
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4.3 บญัชีปรบัสมดลุ 

บัญชีปรบัสมดุลถือเป็นส่วนหนึงของกาํไรสะสมซึงจะบนัทึกเมือมีการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพือทาํใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุมีส่วนในสินทรพัยส์ทุธิของกิจการลงทุนหรือไดร้บัส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไมว่่าผูถื้อหน่วยลงทนุนันจะลงทุนหรือเลิก

ลงทนุในกิจการลงทนุ ณ เวลาใด 

4.4 ภาษีเงนิได ้

กองทุนมีหนา้ทีเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอัตรารอ้ยละ 15 ของ

รายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี20 สิงหาคม 2562 

5. ข้อมลูเกยีวกับการซือขายเงนิลงทนุ 

กองทนุฯ ไดซ้อืขายเงินลงทุนในระหว่างปี/งวดสรุปไดด้งันี 

 สาํหรบัปี/งวดสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 

 2565 2564 

ซือเงินลงทนุ 85,400,353.18 75,591,236.81 

ขายเงนิลงทนุ    84,555,264.93 59,445,260.31 

6. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกัด เป็นผูจ้ดัการกองทนุ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

และนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทงัหมดหกั

ดว้ยมลูค่าหนีสินทงัหมด ทงัน ีมลูค่าหนีสินทงัหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคาํนวณ) ซงึสามารถสรุปไดด้งันี :- 

ค่าใชจ้า่ย นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินรอ้ยละ 2.140 ต่อปี* 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.107 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินรอ้ยละ 0.107 ต่อปี  

*สาํหรบัชนิดสะสมมลูค่า (X-SEQS-IA) และชนิดจ่ายเงินปันผล (X-SEQS-ID) ไม่เกินรอ้ยละ 1.605 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพมิ 

7. รายการบัญชีทเีกียวขอ้งกนั 

กองทนุฯ มีรายการบัญชีกบักิจการทีเกยีวขอ้งกนั 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2565 2564 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑที์ระบใุนหนงัสือชชีวน 207,750.73 166,416.06 
 

 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 กองทนุฯ มียอดคงเหลือทีมสีาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันี 

 2565 2564 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 19,493.58 18,958.32 

   

   



 

         กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) 29 

 
 

   

8. ประเภทหน่วยลงทนุทอีอกจาํหน่าย 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 

 

หน่วยลงทุน ณ วนั

ปลายปี (หน่วย) สินทรพัยส์ทุธิ (บาท) 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ

ต่อหน่วย (บาท) 

X-SEQS-RD 181,642.1594 2,082,503.07   11.4648 

X-SEQS-RA 6,242.7052 71,569.91   11.4645 

X-SEQS-ID 405,194.5394 4,688,316.68   11.5705 

X-SEQS-IA 1,042,894.7424 12,079,888.86   11.5830 

X-SEQS-DSSF 23,540.0635 267,111.53   11.3471 

X-SEQS-ASSF 46,688.3840 529,752.10   11.3465 

 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

 

หน่วยลงทุน ณ วนั

ปลายงวด (หน่วย) สินทรพัยส์ทุธิ (บาท) 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ

ต่อหน่วย (บาท) 

X-SEQS-RD 40,242.9870 484,415.46   12.0372 

X-SEQS-RA 21,941.4781 264,096.78   12.0364 

X-SEQS-ID 300,000.0000 3,628,902.94   12.0963 

X-SEQS-IA 1,342,894.7424 16,244,067.90   12.0963 

X-SEQS-DSSF 5,960.3994 71,390.92   11.9775 

X-SEQS-ASSF 17,352.5220 207,831.93   11.9770 

  

 ปัจจุบนักองทุนนาํเสนอหน่วยลงทนุ 6 ชนิด ความแตกต่างหลกัระหว่างชนิดหน่วยลงทุน คือ 

 ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจา่ยเงินปันผล) 

(X-SEQS-RD) 

ผูล้งทนุทวัไปทีตอ้งการไดร้บัทงัเงินปันผลระหว่างการลงทนุและผลตอบแทนจากการ

เพมิขึนของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาว 

 ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) 

 (X-SEQS-RA) 

ผูล้งทุนทัวไปทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนใน

ระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) 

 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติ

บคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทนุ

สงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 

ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนมีเงินลงทุนสูง ที

ตอ้งการไดร้บัทังเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิมขึนของ

มลูค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว 

 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติ

บคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทนุ

สงู (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-IA) 

ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู ้ลงทุนมีเงินลงทุนสูง ที

ต ้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวใน

รูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) 

 ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF)  

(แบบจา่ยเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 

ผูล้งทุนทวัไปทีลงทุนเพือรบัสิทธิประโยชนท์างภาษีและยอมรบัเงือนไขในการลงทุน

ตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงความคาดหวังทีจะไดร้ับทังเงินปันผลระหว่างการ

ลงทนุและผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาว 
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 ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) 

 (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-ASSF) 

ผูล้งทุนทวัไปทีลงทุนเพือรบัสิทธิประโยชนท์างภาษีและยอมรบัเงือนไขในการลงทุน

ตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงความคาดหวงัทีจะไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิมขึน

ของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) 

 

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี/งวดแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทนุมดีงันี 

 

 สาํหรบัปี/งวดสินสดุวนัที 30 มิถนุายน  

 2565 2564 

 X-SEQS-RD (95,357.59) 132,684.23 

 X-SEQS-RA (5,898.80) 12,795.43 

 X-SEQS-ID (342,836.26) 628,902.94 

 X-SEQS-IA (628,049.04) 3,244,067.90 

 X-SEQS-DSSF (14,929.39) 6,890.92 

 X-SEQS-ASSF (28,288.59) 17,620.82 

รวม (1,115,359.67) 4,042,962.24 

 

9. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครอืงมือทางการเงนิ 

9.1 การประมาณมลูค่ายตุิธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสินใหผู้อ้ืนโดยรายการดังกล่าวเป็น

รายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย ณ วนัทีวัดมลูค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัด

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสินซงึแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที

ไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสินทมีีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมสีภาพคล่องได ้

กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูทีสามารถ

สงัเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสินทจีะวดัมลูค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสดุ 

ลาํดบัชนัของมลูค่ายตุิธรรมทีใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดบัตามประเภท

ของขอ้มลูทีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือขายของสินทรพัยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมสีภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอนืทสีามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชนัของมูลค่ายุติธรรมสาํหรบั

สินทรพัยแ์ละหนีสินทถืีออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับ

ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี 

(หน่วย : พนับาท) 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 

ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทนุ 19,247.77  -  - 19,247.77 

 (หน่วย : พันบาท) 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทนุ 19,928.70  -  - 19,928.70 

เงินลงทุนต่างๆ ซงึมลูค่าเงินลงทนุมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมีสภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบั

ท ี1 นนัประกอบดว้ยตราสารทนุของบรษิัทจดทะเบียนทีมีสภาพคล่องและตราสารอนุพนัธท์ีซือขายในตลาดทีจดัตงัขึนอย่างเป็นทางการ 

กองทนุจะไม่ปรบัราคาทีอา้งอิงสาํหรบัเครอืงมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงนิซงึซอืขายในตลาดทีไม่ไดถ้กูพจิารณาวา่มสีภาพคล่องแต่ถกูประเมนิค่าจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน 

การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็นทางเลือกซงึไดร้บัการสนบัสนุนจากขอ้มลูทีสงัเกตไดจ้ะถกูจดัอยู่ในระดบัที 2 

เครืองมือการเงินเหล่านีประกอบดว้ย   ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทนุและอนพุนัธใ์นตลาดซอืขายกนัโดยตรง 

เงินลงทนุทถีกูจดัประเภทในระดบัที 3 มีขอ้มลูทีสาํคญัทไีม่สามารถสงัเกตไดเ้นืองจากมีการซอืขายไม่บ่อยนกั 

ตราสารทนุในระดบัที 3 ประกอบดว้ยขอ้มลูความเสียงดา้นเครดิตและมลูค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนสาํหรบัฐานะทีเกียวกบัตรา

สารทนุนนั ขอ้มลูหลกัทีป้อนเขา้ตวัแบบการประเมินมลูค่าของกองทุนสาํหรบัเงินลงทนุนีประกอบดว้ยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ

และการคิดลดกระแสเงินสด 

9.2 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมลูค่าของสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลง

อตัราดอกเบียในตลาด 

ตารางต่อไปนีไดส้รุปความเสียงดา้นอตัราดอกเบียของกองทุน ซงึประกอบดว้ยสินทรพัยข์องกองทุนตามมลูค่ายตุิธรรมและจาํแนกตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย 

 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 

 

อตัราดอกเบียปรบัขึน

ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบียคงที ไม่มีอตัราดอกเบีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ     

เงินฝากธนาคาร 492,379.18 - 2,000.00 494,379.18 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน - - 19,247,772.00 19,247,772.00 

รวม 492,379.18 - 19,249,772.00 19,742,151.18 
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อตัราดอกเบียปรบัขึน

ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบียคงที ไม่มีอตัราดอกเบีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ     

เงินฝากธนาคาร 985,195.95 - 2,000.00 987,195.95 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน - - 19,928,697.00 19,928,697.00 

รวม 985,195.95 - 19,930,697.00 20,915,892.95 

 

9.3 ความเสียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

ความเสียงทีเกิดจากการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของผูอ้อกตราสารรวมทงัความสามารถในการทาํกาํไรของผูอ้อกตราสาร ซึงอาจ

เป็นเหตใุหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีคาดหวงั อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัยท์ีลงทุน โดยการวิเคราะห์

ขอ้มูลเกียวกบัผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพือประกอบการตดัสินใจลงทนุ และติดตามขอ้มลูข่าวสารที

เกียวขอ้งกับบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างใกลชิ้ดและสมาํเสมอ หากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของผูอ้อก

ตราสารอย่างมีนยัสาํคญัก็จะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

9.4 ความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสียงจากการทีบรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้ และ/หรือดอกเบียไดต้ามทกีาํหนด หรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนทีได้

สญัญาไวห้ากมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึนจะส่งผลใหต้ราสารทีลงทุนอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์

คุณภาพและความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารเป็น

ประจาํสมาํเสมอหากมีการเปลียนแปลงอย่ามีนยัสาํคญัก็จะพจิารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์

9.5 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

 ความเสียงทเีกิดจากการไม่สามารถซอืขายตราสารทีถือครองอยูใ่นราคาทีเหมาะสมภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้อย่างไรก็ตาม กองทนุ

ฯ จะพิจารณาลงทุนในตราสารทีมีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพือใหม้ี

ความคล่องตัวในการบริหารของกองทุน ทังนี แนวทางการบริหารความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึนอยู่กับการ

พิจารณาตดัสินใจของกองทนุ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

10. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินนีไดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทนุฯ เมือวนัท ี30 สิงหาคม 2565 
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ข้อมูลสินสุด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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