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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยังยืนซิสเทมาติก 

เมอืเห็นว่าการลงทนุในกองทนุเปิดนีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุได ้

 ในกรณีทีมีเหตกุารณไ์ม่ปกติผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 ในกรณีทีกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติกไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด         

ผูล้งทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามทีมีคาํสงัไวไ้ด ้

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิไดท้าํใหค้วามรบัผิดของกองทุนทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุนทรพัยสิ์น

ทงัหมดของกองทนุยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติกมีนโยบายการลงทนุทีเนน้ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือตราสารทีผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกว่าเป็นบรษิัทมี

ส่วนรบัผิดชอบต่อสงัคมใน  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นธรรมาภิบาล ดงันนั กองทุนจึงมีความเสียงจากการเปลียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในหลักทรพัยท์ีกองทุนไปลงทนุ ผูล้งทุนควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ทีอาจมี

ผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชนก์ับ 1) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูมี้ถินฐานอยู่ใน

ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือทีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทีมีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถ้ือ Green Card ทีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนเป็นตน้ซึงจัดตังขึน

ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริการวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซงึติดต่อหรือรบัขอ้มูลหรือส่งคาํสงัเกียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกับหน่วยลงทุน

ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทงัน ีรวมถึงผูล้งทนุทีใชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 5) กอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชีชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพือใชอ้้างอิงในอนาคตและเมือมีขอ้สงสัยใหส้อบถาม        

ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทุน 

 กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติกเป็นกองทุนทีมีการแบ่งกลุ่มชนิดผูล้งทุน (Share Class) ออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ชนิดผูล้งทุน

ทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (RD) 2) ชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (RA) 3) ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุราย

ใหญ่ และผูมี้เงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (ID) 4) ชนิดผูล้งทุนสถาบนัผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทุนสงู 

(แบบสะสมมูลค่า) (IA) 5) ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (DSSF) และ 6) ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม (SSF)   

(แบบสะสมมลูค่า) (ASSF) ทงัน ีเพือประโยชนส์งูสดุของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของชนิดหน่วยลงทุนทงั 6 ชนิด ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทนุไมส่ามารถนาํหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมเพอืการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออมไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไข

การลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะนันจะตอ้งชาํระเงินเพิม และ/หรือเบียปรบัตามประมวล

รษัฎากร 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 2 สนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 
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ชอืโครงการ     กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

             Xspring Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS) 

  

อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ 

วันทไีด้รับอนุมตัิให้จดัตังและจัดการกองทุนรวม 29 พฤษภาคม 2563 

วันทไีด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   21 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

Uประเภทของกองทนุ 

กองทนุรวมตราสารทุน 

 

Uนโยบายการลงทุนของกองทนุ 

กองทนุจะลงทุนในตราสารทนุ ซงึจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ทมีีการดาํเนิน

ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลทีดี โดยกองทนุจะลงทุนใหม้ี Net Exposure ในตราสารทนุ โดยเฉลียในรอบ

ปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 

กองทุนเนน้สรา้งผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคดัเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตดัสินใจลงทุนอย่างเป็น

ระบบซงึไดร้บัการแนะนาํจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ทปีรกึษาการลงทุนของกองทนุ) โดยมีรายละเอียดของการคดัเลือก

ตราสารทนุทสีามารถลงทุนไดแ้ละกระบวนการลงทุน ดงันี 

1. คัดเลือกกลุ่มหุ้นทีสามารถลงทุนได ้ (Stock Universe) จากปัจจัยต่าง ๆ ซึงประกอบไปดว้ยสภาพคล่องของหุ้น และหลักการของ

สหประชาชาติทีมีเป้าหมายในการกระตุน้ใหบ้ริษัทต่าง ๆ ทวัโลกหนัมาใชน้โยบายในการดาํเนินกิจการซึงมีความยงัยืนและรบัผิดชอบ 

ต่อสังคมมากขึน (UN Global Compact) ซึงมีปัจจัยทีเกียวข้อง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน 3) สิงแวดล้อม และ  

4) การต่อตา้นคอรปัชนั โดยอิงขอ้มลูจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององคก์รพฒันาเอกชน (NGO) โดยระบบ

การลงทนุจะประเมินหุน้แต่ละตวัทกุวนัจากขอ้มลูทีเขา้มาในแต่ละวนั และจะทาํการทบทวน Stock Universe ทกุไตรมาส 

2. กาํหนดหุ้นทีจะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาทีลงทุน โดยคัดเลือกจากปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหุน้       

และปัจจยัพืนฐานของหุน้เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจยัอืนๆ ซึงหุน้ทีเลือกลงทุนจะตอ้งมีคะแนนรวมในเกณฑด์ี โดยระบบ

จะมีการทบทวนรายชือหุน้ทีลงทนุ ทกุเดือน 

3. กาํหนดสดัส่วนของหุน้ทีจะลงทนุ โดยประเมินจากปัจจยัเสียงดา้นมหภาค เช่น ราคานาํมนั อตัราแลกเปลียน ดอกเบียและอืนๆ ทีจะมีผล

ต่อปัจจยัพนืฐานของหุน้แต่ละตวั และคะแนนดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG) 

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 

 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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ทังนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี                    

รวมดว้ยก็ได ้ทงัน ีโดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเนืองจากไดร้บัคาํสงัขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้าย

กองทนุจาํนวนมากหรือเพือรอการลงทนุทงันตีอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

 

ดัชนีชีวัดของกองทุนนี 

 ผูล้งทุนควรเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนนีกับดัชนีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึงเป็นเกณฑม์าตรฐานในการ

เปรียบเทียบ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึงอยู่ภายใตก้รอบ

นโยบายการลงทนุทีกาํหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัทีมีการเปลียนแปลงตวัชวีดั 

คาํอธิบายเกียวกับการเปลียนแปลงตวัชวีดัและเหตุผลในการเปลียนตัวชีวดัดงักล่าว ผ่านการประกาศลงเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ ภายในเวลา   

ทผีูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตวัชีวดัเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 

ประกาศข้อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ

เปลียนแปลงตัวชีวัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผู้ออกตัวดัชนีของตัวดัชนีชีวัดไม่ไดจ้ัดทาํหรือเปิดเผยข้อมูลอัตราดังกล่าวอีกต่อไป         

โดยบริษัทจัดการจะแจง้เปลียนแปลงดงักล่าว ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศลงเว็บไซตข์องบริษัทจดัการภายในเวลาที        

ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้
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กองทุนนีเป็นกองทุนทมีีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร 

 กองทนุรวมนีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 6 ชนิดหน่วยลงทุน คือ 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย

ลงทนุ 

ชอืย่อ คาํอธิบายเพิมเติม 

.ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงนิ

ปันผล) 

(X-SEQS-RD) เหมาะสาํหรบัผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มาํเสมอ 

จากเงินปันผล 

2. ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสม

มลูค่า) 

(X-SEQS-RA) เหมาะสาํหรบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดจ้ากส่วน

ต่างๆจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total 

return) 

. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุ

รายบคุคล นิติบุคคล ผูล้งทุนราย

ใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบ

จ่ายเงินปันผล) 

(X-SEQS-ID) เหมาะสาํหรบันิติบคุคล/สถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทุนสงู 

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผล 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุ

รายบคุคล นิติบุคคล ผูล้งทุนราย

ใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบ

สะสมมลูค่า) 

(X-SEQS-IA) เหมาะสาํหรบันิติบคุคล/สถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู 

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างๆจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชนจ์ากการลงทุน (Total return) 

5. ชนิดผูล้งทุนเพือการออม (SSF) 

(แบบจา่ยเงินปันผล) 

(X-SEQS-

DSSF) 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีตอ้งการออมเงินในระยะยาว และไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

ตามมติคณะรฐัมนตรี เมีอวนัที  ธันวาคม พ.ศ.  โดยผูล้งทนุสามารถนาํไป 

ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา หากปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขที 

กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด 

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผล 

6. ชนิดผูล้งทุนเพือการออม (SSF) 

(แบบสะสมมลูคา่) 

(X-SEQS-

ASSF) 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีตอ้งการออมเงินในระยะยาว และไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

ตามมติคณะรฐัมนตรี เมีอวนัที  ธันวาคม พ.ศ.  โดยผูล้งทนุสามารถนาํไป 

ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา หากปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขที 

กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด 

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างๆจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชนจ์ากการลงทุน (Total return) 

 

 

 

 

ลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
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Uตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

Uวนัท ี1 

1. มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทีจาํหน่ายไดท้งัหมดในชว่งทีมกีารเสนอขายครงัแรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มลูคา่ทีตราไวต้่อหน่วย 10 บาท 

(ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมซือขายหลกัทรพัย)์ แบ่งเป็น 

1.1 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 1,000,000 บาท 

1.2 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-RA) 1,000,000 บาท 

1.3 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) 

      (X-SEQS-ID) 1,000,000 บาท 

1.4 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) 

      (X-SEQS-IA) 1,000,000 บาท 

1.5 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนเพือการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท 

1.6 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนเพือการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรกเท่ากบั 60,000 บาท 

3. มียอดซือหนว่ยลงทนุชนิดผูล้งทนุทวัไปแบบจ่ายปันผล จาํนวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทนุ

รายบคุคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู แบบสะสมมลูค่า จาํนวน 100,000 บาท 



   กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซสิเทมาติก 

 (IAMGTSSF) 
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วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มลูค่าทรพัยสิ์นทจีาํหน่ายไดห้ลงัหกั

ค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

6,000,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรก 

จาํนวน 60,000.00 บาท 

60,000.00 

หกั หนีสินทีเกิดจากการลงทุน และ/หรือ

ค่าใชจ้า่ยทเีกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละ

ชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียม

คา้งจ่ายทกุประเภท (เพอืใชเ้ป็นฐานในการ

ปันส่วนใหแ้ก่หนว่ยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,060,000.00 

จาํนวนหนว่ยลงทนุทเีสนอขายได ้รวมทุก

ชนิดหน่วยลงทนุ 

600,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

= 6,060,000.00 / 600,000.00 

10.1000 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)  100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียม

คา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วย

ลงทนุ เท่ากับ จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) 

คณูดว้ย มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทุน 

(ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภท) 

 100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบุไวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คูณดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + 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) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) 

= 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) 

= 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) 

= 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) 

= 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365)  

= 

 (0.89) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(บาท) 

0.0589% = 0.0550% + VAT 7% 

 (1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365)  

= 

 (1.63) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภทของ

กองทนุรวมในวนัท ี1 (ตงัรายการเป็น

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย) 

(281.58) (46.93) (46.93) (32.13) (32.13) (61.73) (61.73) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 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 

จาํนวนหนว่ยลงทนุจากรายการซอื-ขายของ

ผูถื้อหน่วย (หนว่ย) 

- หน่วยลงทุนยกมา (IPO) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

- หน่วยลงทุนลดลง 

 

 

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 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) 600,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหนว่ย (บาท) 10.0995 10.0995 10.0995 10.0997 10.0997 10.0994 10.0994 
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วนัที 2 

1. ทาํรายการของวนัทาํการก่อนหนา้ โดยการเพมิหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายปันผล) จาํนวน 200,000 บาท และทาํการลดหน่วยลงทุนจากการรบัซอืคืน 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัผูล้งทุนรายบุคคล นิติบคุคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทุนในวนัท ี2 เท่ากบั 100,000 บาท 

3. มียอดซอืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-RA) จาํนวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)  

จาํนวน 20,000 บาท สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทุนรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) จาํนวน 20,000 บาท และ 

สาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนเพือการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) จาํนวน 20,000 บาท 

 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุ

ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

6,059,718.42 

ปรบัปรุงมลูค่าเพมิและลดหน่วยลงทนุ

ของรายการวนัทาํการก่อนหนา้ 

เพิมหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ย

ลงทนุชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงิน

ปันผล) จาํนวน 200,000 บาท 

ลดหน่วยลงทนุจากการรบัซอืคืนหน่วย

ลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุ

รายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทุนรายใหญ่ 

และผูม้ีเงินลงทุนสงู (แบบสะสมมลูค่า) 

จาํนวน 100,000 บาท 

200,000.00 – 

100,000.00 =  

100,000.00 
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หกั หนีสินทีเกิดจากการลงทุน และ/

หรือค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัหน่วย

ลงทนุแต่ละชนิด (ไมมี่) 

0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิด

จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

6,059,718.42 + 

100,000.00 = 

6,159,718.42 

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ

ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

281.58 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิด

จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ้่ายที

เกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุ

ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

6,160,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท ี

2 จาํนวน 100,000.00 บาท 

100,000.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภทของ

วนัก่อนหนา้ (เพอืใชเ้ป็นฐานในการปัน

ส่วนใหแ้ก่หนว่ยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,260,000.00 

คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอื

สทุธิ 

- ชนิด X-SEQS-RD = 100,000.0000 

+ (200,000.0000 / 10.1000) = 

119,801.9802 

119,801.9802 + 

90,099.0099 + 

400,000.0000 

= 609,900.9901  
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- ชนิด X-SEQS-IA = 100,000.0000 

– (100,000.0000 / 10.1000) = 

90,099.0099 

- ชนิด X-SEQS-RA, X-SEQS-ID, X-

SEQS-DSSF และ X-SEQS-ASSF 

รวมกนั (ไมมี่การเปลยีนแปลงจากวนั

ก่อนหนา้) = 400,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 

(ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ

ประเภท) 

= 6,260,000.00 / 609,900.9901 

10.2640 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)  119,801.9802 100,000.0000 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เท่ากับ จาํนวน

หน่วยลงทุน (หนว่ย) คูณดว้ย มลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทุน (กอ่นหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

 119,801.9802 x 

10.2640 

= 1,229,642.86  

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10  

99,099.0099 x 

10.2640 

= 924,772.73 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

หกั ค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภท

ของวนัก่อนหนา้ของหนว่ยลงทุนแต่ละ

ชนิด 

 (46.93) (46.93) (32.13) (32.13) (61.73) (61.73) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวนั 

 1,229,595.93 1,026,349.17 1,026,363.98 924,740.60 1,026,334.37 1,026,334.37 



 

  
กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) 12 

  

(เพอืนาํไปเป็นฐานคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวนั) 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบุไวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (1,229,595.93 x 

1.6050% / 365) = 

 (54.07) 

(1,026,349.17 x 

1.6050% / 365) 

= 

 (45.13) 

(1,026,363.98 x 

1.0700% / 365) 

= 

(30.09) 

(924,740.60 x 

1.0700% / 365) = 

 (27.11) 

(1,026,334.37 x 

2.1400% / 365) 

= 

 (60.17) 

(1,026,334.37 x 

2.1400% / 365) 

= 

 (60.17) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,229,595.93 x 

0.0321% / 365) = 

 (1.08) 

(1,026,349.17 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.90) 

(1,026,363.98 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.90) 

(924,740.60 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.81) 

(1,026,334.37 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.90) 

(1,026,334.37 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.90) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(บาท) 

0.0589% = 0.0550% + VAT 7% 

 (1,229,595.93 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.98) 

(1,026,349.17 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.66) 

(1,026,363.98 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.66) 

(924,740.60 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.49) 

(1,026,334.37 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.66) 

(1,026,334.37 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.66) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภท

ของกองทุนรวมในวนัท ี2 (ตงัรายการ

เป็นค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย) 

(292.35) (57.13) (47.69) (32.65) (29.41) (62.73) (62.73) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 

จาํนวนหนว่ยลงทนุจากรายการซอื-

ขายของผูถื้อหน่วย (หน่วย) 

6,259,426.07 

 

 

1,229,538.79 

(200,000/10.0996 

= 19,802.7645) 

1,026,301.48 

 

 

1,026,331.33 

 

 

924,711.19 

(100,000/10.0997 

= 9.901.2842) 

1,026,271.64 

 

 

1,026,271.64 
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- หน่วยลงทุนยกมา (วนัท ี ) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

หน่วยลงทุนลดลง 

600,000.0000 

19,802.7645 

(9,901.2842) 

100,000.0000       

19,802.7645  

0.0000 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

100,000.0000       

0.0000 

(9,901.2842) 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) 609,901.4803 119,802.7645 100,000.0000 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหนว่ย (บาท) 10.2630 10.2630 10.2630 10.2633 10.2633 10.2627 10.2627 

 

วนัที 3 

1. ทาํรายการของวนัทาํการก่อนหนา้ โดยการเพมิหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท และทาํการจ่ายปันผลสาํหรบัหน่วยลงทนุชนิด 

ผูล้งทุนทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) จาํนวน 20,000 บาท สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบจา่ยเงิน 

ปันผล) (X-SEQS-ID) จาํนวน 20,000 บาท และสาํหรบัหนว่ยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพือการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) จาํนวน 20,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทุนในวนัท ี3 เท่ากบั 30,000 บาท 

 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุ

ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

6,259,426.07 

ปรบัปรุงมลูค่าเพมิหน่วยลงทนุของ

รายการวนัทาํการก่อนหนา้ 

เพิมหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ย

ลงทนุชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสม

มลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท 

100,000.00 

หกั หนีสินทีเกิดจากการลงทุน และ/หรือ

ค่าใชจ้า่ยทเีกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่

ละชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 
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มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิด

จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

6,259,426.07 + 

100,000.00 = 

6,359,426.07 

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ

ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

573.93 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิด

จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ก่อน

หกัค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภท

ของวนัก่อนหนา้ 

6,360,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท ี

3 จาํนวน 30,000.00 บาท 

30,000.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภทของวนั

ก่อนหนา้ (เพอืใชเ้ป็นฐานในการปันส่วน

ใหแ้ก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด) 

6,390,000.00 

คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืสทุธิ 

- ชนิด X-SEQS-RA = 100,000.0000 

+ (100,000.0000 / 10.2640) = 

109,742.7903 

- ชนิด X-SEQS-RD, X-SEQS-ID,  

- X-SEQS-IA, X-SEQS-DSSF และ  

- X-SEQS-ASSF รวมกัน (ไม่มกีาร

เปลยีนแปลงจากวนัก่อนหนา้) 

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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มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 

(ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ

ประเภท) 

= 6,390,000.00 / 619,643.7804 

10.3124 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)  119,801.9802 109,742.7903 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เท่ากับ จาํนวน

หน่วยลงทุน (หนว่ย) คูณดว้ย มลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทุน (กอ่นหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

 119,801.9802 x 

10.3124 

= 1,235,443.13 

109,742.7903 x 

10.3124 

= 1,131,708.98 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66  

90,099.0099 x 

10.3124 

= 929,134.92 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66 

หกั รายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนชนิด X-SEQS-RD, 

 X-SEQS-ID และ X-SEQS-DSSF 

 (20,000.00)  (20,000.00)  (20,000.00)  

หกั ค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภท

ของวนัก่อนหนา้ของหนว่ยลงทุนแต่ละ

ชนิด 

 (104.06) (94.62) (64.77) (61.54) (124.47) (124.47) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวนั 

(เพอืนาํไปเป็นฐานคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวนั) 

 1,215,339.07 1,131,614.36 1,011,172.88 929,073.38 1,011,113.19 1,031,113.19 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบุไวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + 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) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,215,339.07 x 

0.0321% / 365) 

=  

(1.07) 

(1,131,614.36 x 

0.0321% / 365)  

= 

 (1.00) 

(1,011,172.88 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.89) 

(929,073.88 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.82) 

(1,011,113.19 x 

0.0321% / 365) 

= 

 (0.89) 

(1,031,113.19 x 

0.0321% / 365) 

= 

(0.91) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(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) 

(1,011,172.88 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(929,073.88 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.50) 

(1,011,113.19 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.63) 

(1,031,113.19 x 

0.0589% / 365) 

= 

 (1.66) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภท

ของกองทุนรวมในวนัท ี2 (ตงัรายการ

เป็นค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย) 

(295.60) (56.47) (52.58) (32.16) (29.55) (61.80) (63.03) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 6,329,130.47 1,215,282.60 1,131,561.78 1,011,140.72 929,043.82 1,011,051.39 1,031,050.16 

จาํนวนหนว่ยลงทนุจากรายการซอื-ขาย

ของผูถ้ือหน่วย (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนยกมา (วนัท ี ) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

- หน่วยลงทุนลดลง 

 

 

609,901.4803 

9,743.6447 

0.0000 

 

 

119,802.7645 

0.0000 

0.0000 

(100,000/10.2631 

= 9,743.6447) 

100,000.0000       

9,743.6447 

0.0000 

 

 

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 

จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) 619,645.1250 119,802.7645 109,743.6447 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 

มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหนว่ย (บาท) 10.2141 10.1440 10.3110 10.1114 10.3114 10.1105 10.3105 
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2. บรษิัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสินวนัทาํการ 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทุกสินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุน ทงัน ีใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสินวนัทาํ

การซอืขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี 

(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถัดไป 

(ข) วนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทงัน ีในกรณีทมีีกองทนุรวมทีไม่เปิดใหซ้อืขายหน่วยลงทุนทกุ

วนัทาํการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงันีเพมิเติมดว้ย 

1. วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน 

2. วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทงัน ีเฉพาะในกรณีทีกองทนุรวมกาํหนดวนัทาํการซือขายหนว่ย

ลงทนุแต่ละครงัหา่งกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3. วนัทปีรากฏเหตุการณที์นา่เชอืไดว้า่จะมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั โดยจะประกาศภายใน

วนัทาํการถดัไป  

 (2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดเมือสินวนัทาํการทีคาํนวณนนั 

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน ์

 

การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการภายในเวลาทีผูล้งทุนสามารถใช้

ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนไดแ้ละทีผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนใชซื้อขายหน่วยลงทุนเวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล้งทนุ

ประเภทสถาบนับริษัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ทงันี บริษัทจดัการอาจดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆเพิมเติมเพือใหผู้ล้งทุนทราบ

ขอ้มลูดงักล่าว หรือช่องทางอืนทเีหมาะสม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ในกรณีทีมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุนจาํนวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเมอืมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีหรือเหตอืุนใดทีไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสังซือหรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เมอืมีเหตทุบีรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวมโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตงัแต่วนัทีปรากฏเหตดุงักล่าว 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากลสาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพือใช ้

ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที 4 ขึน ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุจะ 

ตดัทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทงิ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทงิ และประกาศราคา

ขายและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุตามทีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี

ทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทงิ 

ในกรณีทีมีผลประโยชนเ์กิดขึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะนาํผลประโยชนน์นัรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

 

กองทุนนีมีจาํนวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

 2,000 ลา้นบาท โดยสงวนสิทธิทีจะเพมิทุนไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

กองทุนนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 กองทนุนีเหมาะสมสาํหรบัเงินลงทุนส่วนทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทนุซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET)และบรษิัททีมีส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถปุระสงคท์จีะเนน้ลงทุนในบรษิทัทมีีการดาํเนินธุรกิจอย่างคาํนึงถงึปัจจยัทางดา้น

สิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลทีดีโดยกองทุนจะลงทุนใหม้ี Net Exposure ในตราสารทุนเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉลียของกองทุน ทงัน ีผูล้งทนุควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรบัความเสียงของการลงทนุได ้

 โครงการมีวตัถุประสงคเ์พือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีตอ้งการลงทุนในตราสารทุน  โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและ

ผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมลูค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพือส่งเสริมการออมระยะ

ยาวของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถึงผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีตามกฎหมายและเงอืนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

 ทงันี ผูล้งทุนกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ตอ้งลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นับตังแต่วันทีซือหน่วยลงทุน         

จึงจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ตามเงือนไขทีกรมสรรพากรและ

กฎหมายกาํหนด 

 

ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

 การเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีกองทนุลงทนุได ้

 

กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรอืไม ่อย่างไร? 

 ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

กองทุนนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

 วนัสินสดุรอบปีบญัชีครงัแรก : วนัท ี30 มิถนุายน 2564 

 วนัสินสดุรอบบญัชีครงัถดัไป : วนัท ี30 มิถนุายน ของทกุปี 
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กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

 Uวิธีการขายหน่วยลงทนุU:  

ผูส้นใจลงทนุสามารถสงัซือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ ( 1TUwww.xspringam.com U1T) หรือติดต่อไดที้บรษิัทจดัการ และ/หรือ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทกุวนัทาํการระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. 

 

 ผูส้งัซือสามารถชาํระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต ์ลงวนัทีทีสงัซือ และขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซส์ปริง เพือบัญชีจองซือกองทุนเปิด” 

หรือนาํเช็คหรอืเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามทีบรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

 

ธนาคาร สาขา เลขทบีัญช ี

กสิกรไทย สาํนกัสีลม 001-1-32056-2 

ไทยพาณิชย ์ ถ.สีลม (ซีพ ีทาวเวอร)์ 168-3-00235-4 

กรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ 101-3-39818-3 

กรุงไทย สรุวงศ ์ 023-6-06624-2 

กรุงศรีอยธุยา ซิลลิคเฮา้ส ์ 503-0-00078-2 

 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิมเติมเกียวกับชอืธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าว ในภายหลงัโดยถือว่าไดร้บัความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

 Uวิธีการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุU:  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ีบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซอืคืนหรือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ 

(1Twww.xspringam.com) ไดท้กุวนัทาํการระหว่างเวลา T8.30 น.- 14.00 น. 

 

กรณีใดทบีริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

 บริษัทจดัการมีวัตถุประสงคท์ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคท์ีจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย

ลงทนุของกองทนุเพือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา (US Person) หรือผูท้ีมีถนิฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืบุคคลซึง

โดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมริกา (US Person) รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึงจัดใหม้ีขึนและดาํเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏเิสธหรือระงบัการสงัซือ การจดัสรร และหรือการโอนหน่วยลงทนุไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุทีเป็นบุคคลดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดงันนั ผูล้งทนุ หรือผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาทีจองซือหรือสงัซือหน่วยลงทนุ หรือในเวลาทีลงทะเบียนรบัหน่วย

ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิไดเ้ปิดบญัชีซือขายหน่วยลงทุนเพือ หรือในนามของ (US Person) 

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธคาํสังซือ และ/หรือจัดสรรหน่วยลงทุนทีจะทาํให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและ

หนา้ทขีองบรษิัทจดัการ 

ข้อกาํหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ทงันี บริษัทจดัการอาจเพิมเติมประเทศอืนใด หรือพลเมืองของประเทศอืนใดทีอาจจะกาํหนดขึนในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมรกิาร 

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทงันจีะแจง้ประเทศทีเพมิเติมใหท้ราบในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

 

กองทุนรวมนีมีข้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังที

รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

 บริษัทจดัการอาจเลือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณี

ดงัต่อไปนี 

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล ้มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดังต่อไปนี โดยไดร้ับความเป็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุทีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษิัทจดัการ 

2. มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในการรายงานการแกไ้ขยอ้นหลัง

และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกตอ้งตงัแต่ 1 สตางค ์

ขึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง 

3. มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัคาํรบัรองของ

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืน

หน่วยลงทนุทถีกูตอ้งตงัแต่ 1 สตางคข์นึไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว 

 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีไดร้บั 

 ไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขาย หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี 

1. ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 

2. บรษิัทจดัการพจิารณาแลว้วา่ มีความเชือโดยสจุรติ และสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

แลว้ 

(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตจุาํเป็นอนืใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนที

ไดร้บัไว้แลว้ หรือ จะหยุดรบัคาํสังซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วันทาํการเวน้แต่ 

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนแกผูล้งทุนเฉพาะราย เนืองจาก

ปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี 

(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนนัๆ มีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี 
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 3.1 การกระทาํทีเป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

3.2 การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3.3 การกระทาํทีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสงัเกียวกบัการยึดหรือการอายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

4. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการจัดการของตนอัน

เนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.      

ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลักทรพัย์

และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหนา้ ซงึใหก้ระทาํได้

ไม่เกิน 3 วนัทาํการ 

5. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพอืเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

 

การหยุดรับคาํสังซือขายหน่วยลงทุน 

 เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ

เพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรบัคาํสังซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสัง

สบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสังซือ คาํสงัขาย หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

 การสบัเปลียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึง 

(“กองทุนปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนซึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

 การสบัเปลียนหนว่ยลงทุนเขา้ (Switching in)) สามารถกระทาํไดต้งัแต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก โดยภายหลงัการเสนอหน่วยลงทนุครงั

แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังมิใหม้ีการสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังนี หากบริษัทจัดการจะอนุญาตใหม้ีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเมือใด           

บริษัทจดัการจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 การขายคืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) เฉพาะกรณีทเีป็นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหนว่ย

ลงทุนเพือการออม บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อนออกก่อน” (FIFO) โดย  

จะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด 

 บรษิัทจดัการอาจเปลียนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิมเติมวิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ เพือเพิมความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด ซงึเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการ ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวันเปลียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์

บรษิัทจดัการ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเพือความเหมาะสม หรือเพือประโยชนข์องกองทนุ

โดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ผ่านทางเว็บไซตบ์รษิัทจดัการล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปลียนแปลง 
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 บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู้ถื้อหน่วยลงทนุ" "การ

ไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรบัคาํสงัซือคืนหน่วยลงทุน" หรือกรณีอืนใดที

บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีทีบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคาํสงั

สบัเปลียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาํใหเ้กิดความเสียงทางกฎหมาย หรือความเสียงต่อชอืเสียงของบรษิัท

จัดการ หรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนนันๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผู้สังสับเปลียนก่อนการ

ดาํเนินการ 

 บริษัทจัดการจะไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู้ถ้ือหน่วยลงทุน"     

"การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรบัคาํสงัซือคืนหน่วยลงทุน"หรือกรณีอืนใดที

บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีทีบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคาํสงั

สบัเปลียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาํใหเ้กิดความเสียงทางกฎหมายหรือความเสียงต่อชือเสียงของบรษิัท

จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนนันๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจ้งผู้สังสับเปลียนก่อนการ

ดาํเนินการ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ สาํหรบัการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดของ

หน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั โดยมีเงือนไขตามทีบรษิัทจดัการกาํหนดและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการทีบริษัทจดัการกาํหนดใหส้ามารถ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ตามกาํหนดเวลาการรบัคาํสงัขายหน่วยลงทนุทบีรษิัทจดัการกาํหนด ดงัต่อไปนี 

การสับเปลยีนหน่วยลงทุนเข้า: ไดท้กุวนัทาํการ ระหว่างเวลา 8.30 – 14.00 น. 

การสับเปลยีนหน่วยลงทุนออก: 1Tได T้ทกุวนัทาํการ ระหว่างเวลา 8.30  – 15.30 น. 

 

ทงันี การเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ ไดภ้ายหลัง  

ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ 

โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนทังกรณีสับเปลียนเข้า (Switching in) และสับเปลียนออก 

(Switching out) เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด X-SEQS-ID เป็นชนิด X-SEQS-RD และชนิด         

X-SEQS-IA เ ป็นชนิด  X-SEQS-RA และจะดํา เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ                 

หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถดาํรงมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขันตาํ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด X-SEQS-RD เป็นชนิด X-SEQS-ID และชนิด           

X-SEQS-RA เป็นชนิด  X-SEQS-IA และจะดํา เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ตามดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการ                   

หากผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถดาํรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขนัตาํของการสงัซือครงัแรก ของหน่วยลงทุนประเภท          

X-SEQS-ID และ X-SEQS-IA  

 

กองทุนรวมนีกาํหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร? 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี 

(ก) กรณีทผีูถื้อหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามคาํสงัศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 
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(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาท หรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรม  

ทังนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการทีจะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอืน 

นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้ 

 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งยืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนทีสาํนกังานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนรวม

กับบริษัทจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุและยืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มกบัคาํขอ

โอนหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตใุนการโอน 

(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อหน่วยลงทนุ 10,000 หน่วยหรือเศษ

ของ 10,000 หน่วย ในวนัทียืนคาํขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึงเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามทีกล่าวข้างตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน          

และบริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุน และผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนบัตงัแต่

วนัถดัจากวนัทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานทีครบถว้น ตามรูปแบบ และวิธีการทีบรษิัทจดัการ

กาํหนด 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณก์็ต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดจ้ดแจง้การโอนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้

เท่านนั 

ทงันี การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีของบริษัทจดัการเวน้แต่เป็นการ

โอนทางมรดก 

 

ทงัน ีกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทุนไปจาํหน่าย จา่ยโอน จาํนาํหรือนาํไป         

เป็นประกันได ้

 

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกียวกับมูลคา่ทรัพยสิ์นสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือคืน 

หนว่ยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าหน่วยลงทนุล่าสดุของกองทุนไดด้ว้ยวิธีดงันี 

 Website ของบรษิัทจดัการที  1TUwww.xspringam.com U1T 

 ติดต่อสอบถามไดท้ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั โทร 02-030-3730 

 สอบถามไดท้ผีูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 
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กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร? 

 บรษิัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพอืใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือและขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาํเนินการส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการถัดจากวันทาํการ        

ซอืขายหน่วยลงทุน 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีสาํนักงานของบริษัทจัดการ         

หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  1TUwww.xspringam.com U1T 

 

กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธี

เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรอืไม่ อย่างไร? 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั โทรศพัท ์ 02-030-3730 

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์02-033-9999 

 กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 02-296-5809 

 

 

 

 

ข้อมูลเกียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั  

เลขที 59 สิรแิคมปัส อาคาร ดี ชนั  ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศพัท ์02-030-3730 1TUwww.xspringam.com U1T 

 

Uลักษณะกิจการ 

เป็นบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ซึงไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล            

และกองทรสัตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์เดิมชือ บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกัด เปลียนชือเป็น บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ โซลารสิ จาํกดั เมือวนัท ี26 เมษายน 2555  และเปลียนชอืเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั เมอืวนัท ี25 กนัยายน 2561         

และปัจจุบนัเปลียนชอืเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั เมือวนัท ี22 มิถนุายน 2564 

 

Uผู้ถือหุ้น 

 ถือหุน้โดย บรษิัทเอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)   99.99% 

 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บุคคลทเีกยีวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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Uทุนจดทะเบียน 

 จาํนวน    200,000,000 บาท 

 แบ่งออกเป็น   40,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 

 เรียกชาํระแลว้   200,000,000 บาท เมอืวนัท ี  กนัยายน 2564 

 
U 
รายชือคณะกรรมการของบริษัท 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นายสมชยั บญุนาํศิร ิ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายไพโรจน ์ บุญคงชืน ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นายจิตติวฒัน ์ กนัธมาลา ตาํแหน่ง กรรมการ 

5. นางสาววรางคณา  อคัรสถาพร ตาํแหน่ง กรรมการ 

6. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

Uรายชือผู้บรหิารของบรษิัท 

1. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

2. นายจติติวฒัน ์ กนัธมาลา  ตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีการตลาด 

3. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีลงทนุ 

- จาํนวนกองทนุรวมทงัหมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 3 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ม.ิย. 65) 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 37,727,576.55 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ม.ิย. 65) 

 

Uรายชือคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายณฐัภพ วฒันพงศช์าติ   ตาํแหน่ง กรรมการ 

 
U 
 
 
 

รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานทีเกยีวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  

Uรวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

 

ชอื-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์าํงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นางสาวมนชญา  รชัตกลุ • ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) 

Western Illinois University, USA 

• ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

• CISA ระดบั III สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทุน บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ ธนชาติ จาํกดั 

• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นายณฐัภพ วฒันพงศช์าติ • ปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมอตุสาหการ และการจดัการ

, University of Nottingham  

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครืองกล, University of 

Nottingham  

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครืองกล 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั   

• ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกัด 

• ผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารความเสียง, บรษิัทหลกัทรพัยซ์ี

มิโกจ้าํกัด (มหาชน)  

 

 

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(Trustee)  

 รายชือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย  เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั   โทรศพัท ์02-695-5000  โทรสาร 02-695-5939 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-635-1700 โทรสาร 02-635-1618 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-658-8888 โทรสาร 02-658-8656 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  โทรศพัท ์02-659-8000 โทรสาร 02-627-3462 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-217-8852 โทรสาร 02-217-8800 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด  โทรศพัท ์02-627-3100  โทรสาร 02-263-2064 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-820-0100 โทรสาร        - 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-659-7000  โทรสาร 02-646-1112 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-9000 โทรสาร 02-658-9248 

-  ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-359-0000 โทรสาร 02-677-7211 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-684-8888 โทรสาร 02-256-0284 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน)   โทรศพัท ์02-618-1000 โทรสาร 02-618-1030 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-205-7000  โทรสาร 02-263-2124 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-638-5000 โทรสาร 02-285-0979 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-6300 โทรสาร 02-658-6301 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จาํกดั   โทรศพัท ์02-680-5000 โทรสาร 02-680-5111 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-351-1800 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-088-9797 โทรสาร         - 
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- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทรศพัท ์ 02-861-5508 โทรสาร         - 

- บรษิัท แรบบิท ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-629-5588 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั  โทรศพัท ์ 02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 

-  บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกัด โทรศพัท ์02-026-5100 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั    โทรศพัท ์02-949-1999 โทรสาร 02-949-1001 

 

ทงัน ีบรษิัทจดัการอาจแต่งตงัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) เพมิเติมภายหลงั ซงึบรษิัทจะประกาศใหท้ราบผ่าน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 1TU www.xspringam.com U1T 

 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-35280-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

ทงัน ีนอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์อง

ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

 ผูต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมทีท่านลงทุน 

นายอนุสรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล 

บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั  

เลขที 47 ซอย 53 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 

นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 

บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

เลขที 47 ซอย 53 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
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นายประสิทธิพร เกษามา 

บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

เลขที 47 ซอย 53 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 

นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

เลขที 47 ซอย 53 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587โทรสาร 0-2294-2345 

 

หรือบคุคลอืนทไีดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

ทราบ 

 ทปีรึกษาการลงทุน 

ชอื  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”) 

 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือยกเลิกทีปรกึษาการลงทุนตามทีระบุไวข้า้งตน้ ไดภ้ายหลงัตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว 

โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนีได้ทชี่องทางใดบ้าง 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

เลขที  สิรแิคมปัส อาคาร ดี ชนั  ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-030-3730 TUwww.xspringam.com U1T 

 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางทผีู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
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 ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงทีเกิดจากผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของ        

ผูอ้อกตราสารรวมทงัความสามารถในการทาํกาํไรของผูอ้อกตราสาร ซึงอาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีคาดหวงั 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยท์ีลงทุน โดยการวิเคราะหข์้อมูลเกียวกับผลการ

ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพือประกอบการตดัสินใจลงทนุ และติดตามขอ้มลูข่าวสารทีเกียวขอ้งกบับรษิัทผูอ้อกตรา

สารอย่างใกล้ชิดและสมําเสมอหากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญ          

ก็จะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

 ความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงจากการทีบรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถ

ชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบียไดต้ามทกีาํหนด หรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนทีไดส้ญัญาไวห้ากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึนจะส่งผลใหต้ราสารที

ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีทีผูอ้อกมีความมันคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือ

บริษัททีไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีลงทุนได ้โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชาํระหนีของ          

ผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเป็นประจาํสมาํเสมอหากมีการเปลียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัก็จะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ ์

 ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีหรือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้

ตลอดเวลา โดยอาจขึนอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบียความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท              

ผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือขายหุน้หรือตราสารหนี เป็นตน้ ซงึส่งผลใหร้าคาของตราสารทีกองทนุไดล้งทนุไวเ้พิมขึนหรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพืนฐาน 

ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดงักล่าว รวมทังจะกาํหนดสัดส่วน

การลงทุนทีเหมาะสม เพือใหส้ามารถควบคุมระดบัความเสียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราทีเหมาะสมตามนโยบายการลงทุนและมีดลุย

ภาพกบัผลตอบแทนตามทีคาดหวงั 

 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงทเีกิดจากการทีกองทนุไม่สามารถซือหรือขายตราสารที

ถือครองอยู่ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนืองจากโอกาสในการซือหรือขายตราสารมีจาํกัด ทงัน ีสภาพคล่องของตรา

สารอาจจะขึนอยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนนัๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในตราสารทีมีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกับประเภทลกัษณะนโยบาย

การลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพือใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทงันี แนวทางการบริหารความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง

ของตราสารจะขึนอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 
U 
 
 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

อัตราสว่นการลงทนุ 

อัตราสว่นการลงทนุในผู้ออกทรัพยสิ์น หรือคู่สัญญารายใดรายหนึง (Company Limit) 

- การลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่น

อนัดบัทสีามารถลงทุนได ้

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 20 

ปัจจัยเสียงของกองทุนรวม 
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อัตราสว่นการลงทนุ 

- การลงทนุในตราสารหนีหรือตราสารกึงหนีกงึทุน หรือศุกกู 

ทผีูอ้อกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย ทีไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 10 

- การลงทนุในทรพัยส์ินของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศ ทีมี

อนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทุนได ้

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

อัตราสว่นการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

- การลงทนุในทรพัยส์ินของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการหนึง  ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

อัตราสว่นทคีาํนวณตามประเภททรัพยสิ์น (Product Limit)  

- การลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตวั

แลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทุน บรษิัท

เครดิตฟองซเิอร ์และบรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 45 

- การลงทนุในตวัแลกเงิน หรือตวัสญัญาใชเ้งินทีมี

เงอืนไขหา้มเปลียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหม้ีการรบัโอน

สิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการทกีฎหมายกาํหนด หรือมี

เงอืนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได/้ตราสารทีมี

สญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถงึ ตราสารทีมีสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้แฝง ซงึจดทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาต และการอนญุาตใหเ้สนอขาย 

ตราสารหนีทอีอกใหม)่/เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที

มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 25 

- ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญัญาขายคืน 

(Reverse Repo) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

- ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

- Total SIP รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 15 

อัตราสว่นการลงทนุทคีาํนวณตามความมสีว่นได้เสียในกิจการทีลงทนุ (Concentration Limit) 

 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนงึ ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

 ลงทนุไม่เกิน (1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนสิีนทางการเงิน 

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนนั ตามที

เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบั รอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสดุทงัน ีในกรณีทผีูอ้อกตราสารมีหนีสินทางการเงิน
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อัตราสว่นการลงทนุ 

ทอีอกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั

ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนาํมลูค่า

หนสิีนทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทาง

การเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสิน

ทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็น

การทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทาง

การเงินตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของ

ผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั  เวน้แต่ในกรณีทีผูอ้อกตรา

สารไดม้ีการยนืแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นราย

โครงการ 

(2)ในกรณีทกีองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดย

เป็นตราสารทีออกใหมแ่ละมี credit rating อยู่

ในระดบัตาํกว่า investment grade หรอืไม่มี 

credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพอืกองทุนภายใต้

การจดัการของ บลจ. ราย 

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงัเวน้

แต่กรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออก

โดยบุคคล ดงันี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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อัตราสว่นการลงทนุ 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทปีระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะ 

ทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง ลงทนุไม่เกิน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ 

MF หรือกองทุน CIS ทีออกหน่วยนัน เวน้แต่เป็น

หน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดังนี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 (1) มขีนาดเล็ก 

 (2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 

            (3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หน่วย property  ของกองทุนใดกองทนุหนึง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมด 

ของกองทุน property ทีออกหน่วยนัน เวน้แต่เป็น

หน่วยproperty ของกองทุนทีมีลักษณะครบถว้น 

ดังนี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก                             

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกว้าง 

หน่วย private equity  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหนว่ย private equity 

ทงัหมดของกองทุน private equity 
U 

 

ทงัน ีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของ

กองทนุ และ/หรือทีแกไ้ขเพมิเติม 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

1. ชนดิผู้ลงทนุทัวไป (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-RD) 
 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 - 1.5148 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0303 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0556 0.0588 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.5640 - 1.6015 1.6973 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 
1. ชนดิผู้ลงทนุทัวไป (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-RD) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี - - - 

 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทนุรวม 

ตังแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)  

2. ชนดิผู้ลงทนุทัวไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 

 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 - 1.5157 1.6051 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0298 0.0317 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0564 0.0590 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.5640 - 1.6027 1.6972 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 
2. ชนดิผู้ลงทนุทัวไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)  

3. ชนดิผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงนิลงทนุสงู (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-ID) 

 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 - 1.0101 1.0700 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0303 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0556 0.0588 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.0290 - 1.0968 1.1623 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 
3. ชนดิผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงนิลงทนุสงู (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-ID) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน .5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

4.  ชนดิผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงนิลงทนุสงู (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 

 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 - 1.0104 1.0700 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0303 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0556 0.0588 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.0290 - 1.0971 1.1623 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 

4. ชนดิผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงนิลงทนุสงู (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

5. ชนดิผู้ลงทนุเพอืการออม (SSF) (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-DSSF) 

 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 - 2.0205 2.1400 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0287 0.0318 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0539 0.0590 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.5640 - 2.1039 2.2322 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 

5.  ชนดิผู้ลงทนุเพอืการออม (SSF) (แบบจ่ายเงนิปันผล) (X-SEQS-DSSF) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน .5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่ม ี - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

6. ชนดิผู้ลงทนุเพอืการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF) 

  

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 - 2.0209 2.1400 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0300 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 - 0.0560 0.0589 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 3.2100 - 0.0008 0.0014 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
ไม่เกิน 1.0700 

- - - 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก - - - 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได ้     

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 5.5640 - 2.1077 2.2324 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์ ตามทจี่ายจรงิ - 1.3626 1.5005 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 

6.  ชนดิผู้ลงทนุเพอืการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF) 

 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.5350 - - - 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 
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ตัวอย่าง คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

AAA เป็นอนัดบัทีสงูทสีดุ แสดงถึงระดบัความเสียงจากการลงทุนที ตาํทสีุด  

 มีความสามารถสงูสดุในการชาํระเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

AA ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ตาํมาก 

A ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ตาํ 

BBB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ปานกลาง 

BB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี สูง 

B ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี สูงมาก 

C ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงท ีสูงทสีุด ทจีะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ และ

ปัจจยัภายนอกอนืๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอยา่งมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีทไีม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบยีได ้(Default) 

 

 

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ   (%) 

หลักทรัพยห์รอืทรัพยสิ์นในประเทศ 

หุ้นสามัญ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

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 

อาหารและเครืองดมื 1,744,165.00 8.84 

ขนส่งและโลจิสติกส ์ 1,613,610.00 8.18 

เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 1,351,216.00  6.85  

การแพทย ์ 1,172,270.00  5.94  

ชนิส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 758,200.00  3.85  

สือและสิงพิมพ ์ 728,644.00  3.70  

บรรจภุณัฑ ์ 320,920.00  1.63  

รวมหุ้นสามัญ 19,247,772.00 97.61 

เงนิฝากธนาคาร 494,381.88 2.51 

สินทรัพยห์รอืหนีสนิอนืๆ (23,011.73) (0.11) 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 19,719,142.15 100.00 

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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  มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย. 65 = 11.4648 บาท/หน่วย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

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 

  

        มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย. 65 = 11.4645 บาท/หนว่ย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

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 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย.65 = 11.5705 บาท/หน่วย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

                                                                                                                     หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี 

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 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย.65 = 11.5830 บาท/หน่วย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

 

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 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย.65 = 11.3471 บาท/หน่วย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

                     หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

 

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 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย.65 = 11.3465 บาท/หน่วย 

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตังแต่จดัตัง

กองทุน 

กองทนุ 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 

 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ 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 
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หมายเหตุ :  

- วนัทจีดทะเบียนกองทนุ 21 กรกฎาคม 2563  

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  

- 1 % ต่อปี  

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัขนึตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุที สจก.ร.1/2563 

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ   

  ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนิน 

งานในอนาคต 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

  รอบระยะเวลาตังแต่วนัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท ี30 มถิุนายน 2565 

 

 PTR =   Min (ซอืทรพัยสิ์น, ขายทรพัยสิ์น) 

          Avg. NAV 
 

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

                                                                         PTR =  4.6484 
 
หมายเหตุ : PTR คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยสิ์นกับผลรวมของมูลค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทุนรวมลงทุน        

ในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 

 

 

ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

หุ้นสามัญ 
   

พลังงานและสาธารณูปโภค 
   

บรษิัท ผลิตไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) 
 

2,500.00 441,250.00 

บรษิัท พทีีจ ีเอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) 
 

      28,500.00  384,750.00  

บรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

        2,700.00  430,650.00  

บรษิัท กันกุลเอ็นจเินียรงิ จาํกดั (มหาชน) 
 

      66,200.00  374,030.00  

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

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ี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 จาํกัด (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 ์จาํกัด (มหาชน)          3,500.00 364,000.00 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)      335,000.00 412,050.00 

รวมธนาคาร   2,967,075.00 

    

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือถือของตราสาร 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

พาณิชย ์

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

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (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 จาํกดั (มหาชน)        11,200.00 392,000.00 

รวมพาณิชย ์   1,948,530.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (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 อนิทชั โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน)          5,900.00  404,150.00  

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

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   1,871,470.00 

อาหารและเครอืงดมื    

บรษิัท อชิิตนั กรุ๊ป จาํกดั (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 จาํกดั (มหาชน)   16,800.00  436,800.00  

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

รวมอาหารและเครอืงดมื   1,744,165.00 

ขนส่งและโลจิสตกิส ์    

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

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกัด (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 จาํกัด (มหาชน)   7,200.00  410,400.00  
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

บรษิัท ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน)   83,300.00  334,866.00  

รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   1,351,216.00 

การแพทย ์    

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

บรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ 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 อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน)   1,200.00  399,600.00  

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

รวมชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   758,200.00 

สอืและสิงพิมพ ์    

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 จาํกดั (มหาชน)        53,300.00  265,434.00  

รวมสอืและสิงพิมพ ์   728,644.00 

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท โพลีเพล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (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 

ทรัพยสิ์นและหนีสนิอนื   (23,011.73) 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ   19,719,142.15 
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กลุ่มตราสาร 
มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

อัตราสว่นมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 
Upper Limit (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์

หรือบรษิัทเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้าํประกนั 

494,381.88 2.51 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัตาํกว่าอนัดบัที

สามารถลงทนุได ้หรือตราสารทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

- - 15.00 

   

รวม 494,381.88 2.51  

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 19,719,142.15 100.00  

 

     หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความน่าเชือถืออา้งองิจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 

 กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง  หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก เป็นกองทุนทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 6 ชนิด ทงันี เพือประโยชนส์ูงสุด       

ของผูล้งทนุ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทงั 6 ชนิด นกี่อนการตดัสินใจลงทุน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันไดบ้ริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด       

(“บรษิัทจดัการ”) จะแยกคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนสาํหรบัแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังนัน บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง  หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก ทงันี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง  หุน้ไทยยงัยืนซิสเท

มาติก ไม่ไดข้ึนอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

 ผูล้งทุนควรลงทนุในกองทนุรวมนีเมือมีความเขา้ใจในความเสียงของการลงทุนในตราสารทุน และผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ

ลงทนุ โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตร

ประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

 บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืนเพือบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักับทีบรษิัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืนเพือ

กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน            

คาํเตือนเกยีวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก 

สรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรอืตราสารกึงหนีกึงทุน 
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ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งการทราบข้อมูลการลงทุนเพือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับขอ้มูลดังกล่าว                          

ไดที้บรษิัทจดัการ 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวขอ้งไดท้ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรพัยเ์พือตนเองได้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ทีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทราบเพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขาย

หลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 ในกรณีทีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูหนงัสือชีชวนเพิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ีบริษัทหลักทรัพยจ์ดัการ

กองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง และการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักลา่ว 

ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ www.xspringam.com 

 การพจิารณาหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั 

 การวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ใชว้ิธีวดัผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานทีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกาํหนด และผลการดาํเนินงาน

ในอดีตของกองทนุรวม มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ไดร้บัการคาํประกันจากสถาบันคุม้ครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการ         

ใด ๆ ทงัสิน การลงทนุในหน่วยลงทนุมีความเสียงของการลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเริมแรก

ก็ได ้และอาจไม่ไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามทีมีคาํสงัไว ้

 กองทุนมีการระบุขอ้ความสงวนสิทธิทีจะหยุดรบัคาํสงั และ/หรือสับเปลียนสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชวัคราว และ/หรือถาวรสาํหรบั

กองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 

ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาํการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และจะแจ้งให้

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

 ผูล้งทุนควรศกึษาเงือนไขการลงทุนในกองทนุรวม โดยเฉพาะอย่างยิง สิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทุนรวมประเภท กองทุนรวมเพือการออม 

(SSF) ซึงผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดกองทุนรวมเพือการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทุน จะตอ้งคืน

สิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา จะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีสาํหรบักาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน และจะตอ้งชาํระเงินเพิม 

และ/หรือเบียปรบัตามประมวลรษัฎากร 

 ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาเงอืนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม รวมทงัสอบถามรายละเอียด

เพมิเติม และขอรบั “คู่มือภาษี” ไดที้บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ             

หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

 

 

 

 

ข้อมูลนีรวบรวม ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 


