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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 
คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 
สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

 
ค่ำธรรมเนียม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

 

   ข้อมูล ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 

                    กองทุนเปิดอินโนเทคตรำสำรทุนเพือ่กำรเลีย้งชีพ 
                        INNOTECH EQUITY RMF (I-EQRMF) 

                      กองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชีพ 
                                                                               กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ     
    
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต: ไม่เข้ำร่วม CAC 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 

 

 

นโยบำยกำรลทุน: 
▪ ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนใน           

ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารหนี ้หรือเงินฝาก หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่ น     
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
กลยุทธใ์นกำรบริหำรกองทนุรวม 
▪ บรหิารจดัการกองทนุเชิงรุก (Active Fund) เพื่อมุ่งใหก้องทนุมีผลตอบแทนดีกว่าดชันีชีว้ดั (Benchmark) 

 

 
 

▪ เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทนุท่ีตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ และยอมรบัความเส่ียงจากการลงทนุในหุน้ได้ 
▪ บคุคลธรรมดาที่ตอ้งการลงทนุระยะยาวส าหรบัเตรียมไวใ้ชจ้่ายเมื่อเกษียณอาย ุโดยหากลงทนุตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดจะไดร้บั

สิทธิประโยชนท์างภาษี 

 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
ไม่เหมาะกบัผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
 
ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี้ 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

▪ อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 

 

 
 ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการ

เลีย้งชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึน้จากการลงทนุได ้

▪ ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ลงทนุ และจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร ดังนั้น ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพใหเ้ขา้ใจรวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทนุ 

▪ ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบั
ผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลอเมรกินั (US Person) 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลกัทรัพย ์(market  risk)              
                                                  ต ่า                                                                                                                สงู 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเสี่ยงของลกัษณะหุน้ทีก่องทนุรวมเน้นลงทนุ 
                                                  ต ่า                                              สงู 
กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ                                                                                          
             
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัลงทนุในผู้ออกตรำสำร (High issuer concentration risk)    
                                                  ต ่า                                                                                                                 สงู 
การกระจกุตวัลงทนุใน 
ผูอ้อกตราสารรวม 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High sector concentration risk) 
                                                   ต ่า                                                                                                                  สงู 
การลงทนุกระจกุตวัใน 
หมวดอตุสาหกรรมรวม   
 
หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.xspringam.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

General Large cap Mid/small Sector 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

<20% 20% - 50% 50% - 80% >80% 

http://www.innotechasset.com/
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สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

 

 
 

                     

 % ของ  NAV 

 

 

ชื่อทรัพยส์นิทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ชื่อทรัพยส์นิ                                                                                                % ของ NAV  
หุน้สามญั บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)           5.93 
หุน้สามญั บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)           5.53 
หุน้สามญั บรษิัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)                       4.39 
หุน้สามญั บรษิัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)                       4.05 
หุน้สามญั บรษิัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)                       3.98 

 
หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.xspringam.com 
 
 

 
 

http://www.innotechasset.com/
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ค่ำธรรมเนียม 

 

 
 
  

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั 
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ* 

 
 
 หมายเหต:ุ  
- ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่าย (ถา้มี) ที่เรียกเก็บจรงิตอ้งไม่เกินค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่าย
ทัง้หมดของกองทนุรวม 
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่ าธรรม เนียม  และค่าใช้จ่ ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ได้ที่ 
www.xspringam.com     

 
ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำกำรซือ้ขำย) 

รายการ สงูสดุไม่เกิน 
เก็บจรงิ 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 
 

http://www.innotechasset.com/
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี 

 

 

 
*ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

        1. ดัชนีชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) คอื ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 
 2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลงัตำมปีปฏิทนิ 

ผลการด าเนินงาน    

 
 

3.กองทนุนีเ้คยมีผลขำดทนุสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลำ 5 ปี คอื 41.46% 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 
4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard deviation) คือ 14.75% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 
5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General  
* คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่: www.xspringam.com 
6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

หมายเหต:ุ 1 ส าหรบัผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 12 พฤศจกิายน 2552  * คณุสามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่: www.xspringam.com  

กองทนุ ตัง้แตต่น้ปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตัง้แตจ่ดัตัง้ 
กองทนุ 

กองทนุ S-EQRMF 16.71 0.25 16.70 11.50 -1.35 -2.41 2.45 4.62 
เกณฑม์าตรฐาน 11.47 0.75 11.47 21.65 3.00 5.12 7.77 11.11 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.49 12.92 12.44 14.34 16.60 14.75 15.74 15.70 
ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 15.86 19.35 16.33 16.58 16.75 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

 
 

 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2552 
อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 

กำรซือ้หน่วยลงทนุ:  
วนัท าการซือ้   ทกุวนัท าการก่อน          15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก                   1,000  บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป                                   500  บาท 
กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ:  
วนัท าการขายคืน                 ทกุวนัท าการก่อน         14.00 น.  
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน                                   ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า                                    ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายคืน  
*สามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่  www.xspringam.com 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ ผู้จัดกำรกองทนุ                            วันทีเ่ร่ิมบริหำรกองทนุ 
คณุอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์                        23 สิงหาคม 2562 
คณุภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ                      16 พฤศจิกายน 2561 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

3.00 

ผูส้นบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คืน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี ้คณุสามารถตรวจดรูายชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิม่เตมิไดท้ี่   
www.xspringam.com 

ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน  
รอ้งเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333   
www.xspringam.com 
ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม และรบัโครงการและขอ้ผกูพนัไดท้ี่ 
บรษิัทจดัการและหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่  
www.xspringam.com 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/


 
 

 กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ I-EQRM 9 

 

ค ำอธิบำยเพิม่เตมิ 

▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทนุ
ซึ่งผูล้งทนุ อาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการ
ด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 
 

 
 
 

 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่มีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้            
ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงูแสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทนุแบบกระจุกตวัในตรา
สารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

 
2.  ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการ
ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

 

อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) ค านวนจากมลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่า
การซือ้ทรพัยสิ์นกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นที่กองทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ีย
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถึงขอ้มลูค่าการซือ้ขายทรพัยสิ์นและสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ 
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สงู ดังนั้น ทรพัยสิ์นที่น ามาค านวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ 
 
หมายเหต:ุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั ไดด้  าเนินการเปล่ียนชื่อปัจจบุนัเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ    
                 เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2564 


