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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 
กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 
คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 
สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
      

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมำติก 
Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS-DSSF) 

                                       ชนิดผู้ลงทุนเพ่ือกำรออม (แบบจ่ำยเงนิปันผล) 
                    กองทุนรวมตรำสำรทุน 

        กองทุนรวมเพ่ือกำรออม (Super Savings Fund) 
   กองทุนรวมทีล่งทุนแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต: ไม่เข้ำร่วม CAC  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

 

 

 

นโยบำยกำรลงทุน: 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI)    
ที่มีการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงปัจจัยทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure        
ในตราสารทนุ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
 

กลยุทธใ์นกำรบริหำรกองทุนรวม:  
กองทนุเนน้สรา้งผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทนุจะมีการคดัเลือกตราสารทนุและมีกระบวนการตดัสินใจลงทุน
อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับการแนะน าจาก  ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ) โดยมี
รายละเอียดของการคดัเลือกตราสารทนุที่สามารถลงทนุไดแ้ละกระบวนการลงทนุ ดงันี ้

1. คดัเลือกกลุ่มหุน้ท่ีสามารถลงทนุได ้(Stock Universe) จากปัจจยัต่างๆ ซึ่งประกอบไปดว้ยสภาพคล่องของหุน้ และหลกัการของ
สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการด าเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืน          
และรบัผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ (UN Global Compact) ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน            
3) ส่ิงแวดลอ้ม และ 4) การต่อตา้นคอรปัชั่น โดยอิงขอ้มูลจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององคก์ร
พฒันาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุน้แต่ละตวัทุกวนัจากขอ้มลูที่ เขา้มาในแต่ละวนั และจะท าการทบทวน 
Stock Universe  

2. ก าหนดหุน้ที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคดัเลือกจากปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หุน้และปัจจยัพืน้ฐานของหุน้เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งหุน้ที่เลือกลงทนุจะตอ้งมีคะแนนรวมในเกณฑ์
ดี โดยระบบจะมีการทบทวนรายชื่อหุน้ท่ีลงทนุ ทกุเดือน 

3. ก าหนดสดัส่วนของหุน้ท่ีจะลงทนุ โดยประเมินจากปัจจยัเส่ียงดา้นมหภาค เช่น ราคาน า้มนั อตัราแลกเปล่ียนดอกเบีย้ และอื่น ๆ 
ที่จะมีผลต่อปัจจัยพื ้นฐานของหุ้นแต่ละตัว และคะแนนด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  (Environment Social 
Governance: ESG) 

 

 

▪ ผูล้งทุนที่ตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสังคมใน 3 ดา้น ไดแ้ก่          
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นธรรมาภิบาล 

▪ ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทนุรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทุน
และท าใหข้าดทนุได ้ 

▪ ผูท้ี่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 
▪ ผูล้งทุนที่ลงทุนเพื่อรบัสิทธิประโยชนท์างภาษี และยอมรบัเงื่อนไขในการลงทุนตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงความคาดหวังที่จะ

ไดร้บัทัง้เงินปันผลระหว่างการลงทนุและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาว 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 

 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ให้อยู่ครบ 

 
 
ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี้ 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีดี้พอ 
 

 

 
 ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
▪ ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม รวมทัง้สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบั คู่มือภาษี ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ไปจ าหน่าย จ่าย โอน 

จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้

▪ ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออม/ชนดิหน่วยลงทนุเพื่อการออม จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี หากไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการลงทนุ และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และ/หรือ
เบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

▪ กองทนุมีการระบขุอ้ความสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสบัเปล่ียนสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราว 
และ/หรือถาวรส าหรบักองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ โดยประกาศ
ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ และจะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

▪ ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการ
อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกค าสั่งขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุรบัค าสั่ง ดงักล่าวได ้

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม
ส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลอเมรกินั (US Person) 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 
 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลกัทรัพย ์(Market risk) 
                                                  ต ่า                                                                                                                  สงู   
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเสี่ยงของลกัษณะหุน้ทีก่องทนุรวมเน้นลงทนุ 
           ต ่า                                                                                                                  สงู  
กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer concentration risk) 
                                                   ต ่า                                                                                                                 สงู  
การกระจกุตวัลงทนุใน 
ผูอ้อกตราสารรวม 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High sector concentration risk) 
                                                   ต ่า                                                                                                              สงู 
การลงทนุกระจกุตวัใน 
หมวดอตุสาหกรรมรวม   

 
*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  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 ซินเนค็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           5.69% 
หุน้สามญั บรษิัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)           5.61% 
หุน้สามญั บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน)                       5.59% 
หุน้สามญั บรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน)                       4.72% 
หุน้สามญั บรษิัท เอสไอเอส ดิสทรบิิวชั่น(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                       4.54% 
 
หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.xspringam.com 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.innotechasset.com/
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ค่ำธรรมเนียม 

 

 
 

 
*ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับ 

ดังน้ัน คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน* 
 

 

 
หมายเหตุ:* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวม             
ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
บรษิัทจดัการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตามเวลาบรหิารจรงิในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ย
มลูค่าหนีสิ้นทัง้หมดเวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ท่ีมีการค านวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมดงักล่าว ขา้งตน้ ณ วนัท่ีค านวณ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว เพิ่มแต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะน าเงนิส่วนหนึ่งจากรายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อน าไปสนับสนุนโครงการ  และ/หน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และ/หรือด้านธรรมาภิบาล              
โดยหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกโครงการ หรือหน่วยงาน ดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ นอกจากนีบ้รษิัทจดัการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงอตัรา และ/หรือเงื่อนไขที่จะน าไปสนบัสนุนโครงการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดไดใ้นอนาคตได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บรษิัทจดัการ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 
ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำกำรซือ้ขำย) 

รำยกำร 
อัตรำตำมโครงกำร (%) 

สูงสุดไม่เกนิ 
อัตรำเกบ็จริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 1.0700% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) 0.5350 % ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 1.0700 % 1.0700 % 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) 0.5350 % ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี 
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หมายเหต ุ:  
* ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ขา้งตน้  เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม  
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรบัซือ้คืน การสบัเปล่ียน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับหน่วย
ลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละชนิดไม่เท่ากนั  
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.xspringam.com ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการด าเนินการ 

1. บรษิัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบคุคลภายใตก้ารจดัการของ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

2. บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 หรือไม่เรียกเก็บจากผูล้งทุนบางกลุ่ม
อันได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ        
และมหาวิทยาลยัที่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฏหมายของประเทศไทย 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบัการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการก าหนดและถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าไดต้ัง้แต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยภายหลังการเสนอหน่วย
ลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิยังมิใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้หากบริษัทจดัการจะอนุญาตใหม้ีการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเมื่อใด บริษัทจัดการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

การขายคืนหน่วยลงทุน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม บริษัทจัดการจะค านวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน 
ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด  

การถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการของกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิด
ปลายทาง 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
1.  บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะก รรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการ ดังกล่าว ล่วงหนา้ 7 วันก่อนวนัเปล่ียนแปลง 
โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนข์องกองทนุโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิาร ดงักล่าว ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี 

 

3. บริษัทจดัการจะไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู้ถื้อ
หน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยดุรบัค าสั่งซือ้คืน
หน่วยลงทุน"หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) 
หรือ ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสั่งสบัเปล่ียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้
เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิทัจดัการหรือกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสบัเปล่ียนก่อนการด าเนินการ 
 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได ้
ในกรณีที่บรษิัทพิจารณาเห็นว่าการหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกองทุน และผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 

 

 

 

*ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

1. ดัชนีชีว้ดัทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ: 
    ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) สดัสว่น (%): 100.00 
2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลงัตำมปีปฏิทนิ:  
 

 
 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทนุสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี: -9.83% 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปีจะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ  
4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard deviation): 13.79% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปีจะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 
5. ควำมผันผวนของสว่นต่ำงผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชีว้ดั (Tracking Error: TE): N/A 

  6. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ: Equity General 
   * คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.xspringam.com 
7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2564 

http://www.innotechasset.com/
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

หมายเหต:ุ 1 ส าหรบัผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 29 พฤษภาคม 2563  * คณุสามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : www.xspringam.com 
 
 
 
 
 

 

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

กองทนุ I-SEQS-DSSF 23.65 6.77 23.65 N/A N/A N/A N/A 19.78 
เกณฑม์าตรฐาน 11.47 0.75 11.47 N/A N/A N/A N/A 18.29 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.13 13.76 12.08 N/A N/A N/A N/A 13.79 
ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

นโยบายจา่ยเงินปันผล จ่าย (I- SEQS-DSSF) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 21 กรกฎาคม 2563 
อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ: 
การเสนอขายครัง้แรก IPO: ระหว่างวนัท่ี 7 - 17 กรกฎาคม 2563 ในวนัสั่งซือ้สดุทา้ยบรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเชค็ หรือดราฟต ์และไม่รบัช าระ
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ ที่ท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถสรุป
ยอดคา่ซือ้หน่วยลงทนุและมีหลกัฐานจากธนาคารผูร้บัเงินใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่เป็น
รายการซือ้ที่ไดร้บัช าระเงินสมบรูณถ์กูตอ้ง ภายในสิน้วนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
วนัท าการซือ้                                              : ทกุวนัท าการภายใน 8.30 - 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 100  บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซิอ้ครัง้ถดัไป         : 100  บาท 
วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ                      : ทกุวนัท าการภายใน 8.30 - 14.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน         : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า      : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า    : ไม่ก าหนด 

http://www.innotechasset.com/
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึ่งผูล้งทนุ อาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

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

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (รบัเงินภายใน T+3) 
*สามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายวนัไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ
www.xspringam.com 

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ไม่มี 
รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ ผูจ้ดัการกองทนุ                                        วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 

คณุ อนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์                         23 สิงหาคม 2562 
คณุ ภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ                     16 พฤศจิกายน 2561 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

3.74 

ผูส้นบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คืน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี ้คณุสามารถตรวจดรูายชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
www.xspringam.com 

ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน  
รอ้งเรียน 

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

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับที่
บรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้
มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
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ค ำอธิบำยเพิม่เตมิ 

 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่มีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้         
ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงูแสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV 
รวมกนัทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์น ดงันี ้

1. ตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

 
2. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผล
การด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) ค านวนจากมูลค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของ
มลูค่าการซือ้ทรพัยสิ์นกับผลรวมของมูลค่าการขายทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารดว้ยมูลค่าทรพัยสิ์น
สทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถึงขอ้มลูค่าการซือ้ขายทรพัยสิ์นและสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรพัยสิ์นที่
น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสาร
หนี ้เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั ไดด้  าเนินการเปล่ียนชื่อปัจจบุนัเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ    
                 เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2564 


