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หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม (Q&A) 
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• การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกเมื่อเห็น
ว่าการลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได ้

• ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

• ในกรณีที่กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด           
ผูล้งทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค  าสั่งไวไ้ด ้

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิไดท้  าใหค้วามรบัผิดของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุนทรพัยสิ์น
ทัง้หมดของกองทนุยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกมีนโยบายการลงทุนที่เนน้ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกว่าเป็นบริษัทมี
ส่วนรบัผิดชอบต่อสงัคมใน  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นธรรมาภิบาล ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจการเมือง และสงัคมของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในหลกัทรพัยท์ี่กองทนุไปลงทนุ ผูล้งทุนควรศกึษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทนุ 

• บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนก์ับ  1) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนเป็นตน้ซึ่งจัดตั้งขึน้
ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริการวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูลหรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ  หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กอง
ทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  

• ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคตและเมื่อมีขอ้สงสัยใหส้อบถามผู้
ติดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทนุ 

• กองทุนเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติกเป็นกองทุนที่มีการแบ่งกลุ่มชนิดผูล้งทุน (Share Class) ออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ชนิดผูล้งทุน
ทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (RD) 2) ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (RA) 3) ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุราย
ใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสงู(แบบจ่ายเงินปันผล) (ID) 4) ชนิดผูล้งทุนสถาบนัผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสูง 
(แบบสะสมมูลค่า) (IA) 5) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (DSSF) และ 6) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF)   
(แบบสะสมมลูค่า) (ASSF) ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของชนิดหน่วยลงทนุทัง้ 6 ชนิด ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

• ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพื่อการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้

• ผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวล
รษัฎากร 

 
 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
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ชื่อโครงการ     กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยนืซิสเทมาติก 

              Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS) 
  
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 29 พฤษภาคม 2563 

วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   21 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

Uประเภทของกองทนุ 
กองทนุรวมตราสารทนุ 
 
Uนโยบายการลงทนุของกองทนุ 
กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการด าเนนิ
ธุรกิจ โดยค านึงถึงปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลท่ีดี โดยกองทนุจะลงทนุใหม้ี Net Exposure ในตราสารทนุ โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
 
กองทุนเนน้สรา้งผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคดัเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตดัสินใจลงทุนอย่างเป็น
ระบบซึ่งไดร้บัการแนะน าจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ปรกึษาการลงทนุของกองทนุ) โดยมีรายละเอียดของการคดัเลือก
ตราสารทนุที่สามารถลงทนุไดแ้ละกระบวนการลงทนุ ดงันี ้

1. คัดเลือกกลุ่มหุ้นที่สามารถลงทุนได ้(Stock Universe) จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพคล่องของหุ้น และหลักการของ
สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุน้ใหบ้รษิัทต่าง ๆ ทั่วโลกหนัมาใชน้โยบายในการด าเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและรบัผิดชอบตอ่
สังคมมากขึน้(UN Global Compact) ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน 3) ส่ิงแวดลอ้ม และ 4) การ
ต่อตา้นคอรปัชั่น โดยอิงขอ้มลูจากรายงานของบรษิัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององคก์รพฒันาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทนุ
จะประเมินหุน้แต่ละตวัทกุวนัจากขอ้มลูที่เขา้มาในแต่ละวนั และจะท าการทบทวน Stock Universe ทกุไตรมาส 

2. ก าหนดหุ้นที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้       
และปัจจยัพืน้ฐานของหุน้เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจยัอื่นๆ ซึ่งหุน้ที่เลือกลงทุนจะตอ้งมีคะแนนรวมในเกณฑด์ี โดยระบบ
จะมีการทบทวนรายชื่อหุน้ท่ีลงทนุ ทกุเดือน 

3. ก าหนดสดัส่วนของหุน้ที่จะลงทุน โดยประเมินจากปัจจยัเส่ียงดา้นมหภาค เช่น ราคาน า้มนั อตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้และอื่น ๆ ที่จะมี
ผลต่อปัจจยัพืน้ฐานของหุน้แต่ละตวั และคะแนนดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG) 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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ทั้งนี ้ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร้วม                   
ดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนยา้ยกองทุน
จ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทนุทัง้นีต้อ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
 
ดัชนีชีว้ัดของกองทุนนี ้

• ผูล้งทุนควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนนีก้ับดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็นเกณฑม์าตรฐานในการ
เปรียบเทียบ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัชี ้วดั 
ค าอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัและเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าว ผ่านการประกาศลงเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ ภายในเวลา    
ที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้ 

• อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวดัชนีชีว้ัดไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยข้อมูลอัตราดังกล่าวอีกต่อไป         
โดยบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศลงเว็บไซตข์องบริษัทจดัการภายในเวลาที่ผู้
ลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
                   กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
 (IAMGTSSF) 

5 

  

 
 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนทีมี่การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

• กองทนุรวมนีม้ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 6 ชนิดหน่วยลงทนุ คือ 
1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 
2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-IA) 
5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 
6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
Uตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
Uวนัท่ี 1 

1. มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดในชว่งที่มกีารเสนอขายครัง้แรก (IPO) เท่ากบั 6,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไวต้่อหนว่ย 10 บาท 
(ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมซือ้ขายหลกัทรพัย)์ แบ่งเป็น 
1.1 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 1,000,000 บาท 
1.2 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 1,000,000 บาท 
1.3 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
1,000,000 บาท 
1.4 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-IA) 
1,000,000 บาท 
1.5 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท 
1.6 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรกเท่ากบั 60,000 บาท 
3. มียอดซือ้หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไปแบบจ่ายปันผล จ านวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทนุ

รายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู แบบสะสมมลูค่า จ านวน 100,000 บาท 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 
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วิธีการค านวณ I-SEQS  

มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจ าหน่ายไดห้ลงัหกั
ค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

6,000,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรก 
จ านวน 60,000.00 บาท 

60,000.00 

หกั หนีสิ้นท่ีเกิดจากการลงทนุ และ/หรือ
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียม
คา้งจ่ายทกุประเภท (เพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
ปันส่วนใหแ้ก่หนว่ยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,060,000.00 

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายได ้รวมทุก
ชนิดหน่วยลงทนุ 

600,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 
= 6,060,000.00 / 600,000.00 

10.1000 

วิธีการค านวณ I-SEQS-RD I-SEQS-RA I-SEQS-ID I-SEQS-IA I-SEQS-DSSF I-SEQS-ASSF 
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียม
คา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทนุ เท่ากบั จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
คณูดว้ย มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 
(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 รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราที่ระบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 
1.6050% = 1.50% + VAT 7% 
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 
1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 
2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (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) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(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
กองทนุรวมในวนัท่ี 1 (ตัง้รายการเป็น
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 
จ านวนหน่วยลงทนุจากรายการซือ้-ขายของ
ผูถื้อหน่วย (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุยกมา (IPO) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 
- หน่วยลงทนุลดลง 

 
 

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 
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จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 600,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.0995 10.0995 10.0995 10.0997 10.0997 10.0994 10.0994 

 
วนัท่ี 2 
1. ท ารายการของวนัท าการก่อนหนา้ โดยการเพิ่มหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายปันผล) จ านวน 200,000 บาท และท าการลดหน่วยลงทนุจากการรบัซือ้คืน 
หน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) จ านวน 100,000 บาท 
2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท่ี 2 เทา่กบั 100,000 บาท 
3. มียอดซือ้หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) จ านวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)  
จ านวน 20,000 บาท ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จ านวน 20,000 บาท และ 
ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จ านวน 20,000 บาท 

 
วิธีการค านวณ I-SEQS  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุ
ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

6,059,718.42 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่มและลดหน่วยลงทนุ
ของรายการวนัท าการก่อนหนา้ 
เพิ่มหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ย
ลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายเงิน
ปันผล) จ านวน 200,000 บาท 
ลดหน่วยลงทนุจากการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุ
รายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ 
และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) 
จ านวน 100,000 บาท 

200,000.00 – 
100,000.00 =  

100,000.00 
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หกั หนีสิ้นท่ีเกิดจากการลงทนุ และ/
หรือค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิด (ไมม่ี) 

0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนีสิ้น้ท่ีเกิด
จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

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

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ
ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

281.58 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนีสิ้น้ท่ีเกิด
จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 
ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุ
ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

6,160,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท่ี 
2 จ านวน 100,000.00 บาท 

100,000.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภทของ
วนัก่อนหนา้ (เพื่อใชเ้ป็นฐานในการปัน
ส่วนใหแ้ก่หนว่ยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,260,000.00 

ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
สทุธิ 
- ชนิด I-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 I-SEQS-IA = 100,000.0000 – 
(100,000.0000 / 10.1000) = 
90,099.0099 

- ชนิด I-SEQS-RA, I-SEQS-ID, I-
SEQS-DSSF และ I-SEQS-ASSF 
รวมกนั (ไมม่ีการเปล่ียนแปลงจากวนั
ก่อนหนา้) = 400,000.0000 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 
(ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ
ประเภท) 
= 6,260,000.00 / 609,900.9901 

10.2640 

วิธีการค านวณ I-SEQS-RD I-SEQS-RA I-SEQS-ID I-SEQS-IA I-SEQS-DSSF I-SEQS-ASSF 
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  119,801.9802 100,000.0000 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เทา่กบั จ านวน
หน่วยลงทนุ (หน่วย) คณูดว้ย มลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (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
ของวนัก่อนหนา้ของหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิด 

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

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั 

 1,229,595.93 1,026,349.17 1,026,363.98 924,740.60 1,026,334.37 1,026,334.37 
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(เพื่อน าไปเป็นฐานค านวณ
ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั) 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราที่ระบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 
1.6050% = 1.50% + VAT 7% 
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 
1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 
2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (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) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(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
ของกองทนุรวมในวนัท่ี 2 (ตัง้รายการ
เป็นค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย) 

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

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 
จ านวนหน่วยลงทนุจากรายการซือ้-ขาย
ของผูถื้อหน่วย (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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- หน่วยลงทนุยกมา (วนัท่ี 1) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 

หน่วยลงทนุลดลง 

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 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 609,901.4803 119,802.7645 100,000.0000 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.2630 10.2630 10.2630 10.2633 10.2633 10.2627 10.2627 

 
วนัท่ี 3 
1. ท ารายการของวนัท าการก่อนหนา้ โดยการเพิ่มหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) จ านวน 100,000 บาท และท าการจ่ายปันผลส าหรบัหน่วยลงทนุชนิด 
ผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จ านวน 20,000 บาท ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจา่ยเงิน 
ปันผล) (I-SEQS-ID) จ านวน 20,000 บาท และส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จ านวน 20,000 บาท 
2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท่ี 3 เทา่กบั 30,000 บาท 
 

วิธีการค านวณ I-SEQS  
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุ
ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

6,259,426.07 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่มหน่วยลงทนุของ
รายการวนัท าการก่อนหนา้ 
เพิ่มหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ย
ลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสม
มลูค่า) จ านวน 100,000 บาท 

100,000.00 

หกั หนีสิ้นท่ีเกิดจากการลงทนุ และ/หรือ
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 
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มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนีสิ้น้ท่ีเกิด
จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

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

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุ
ประเภทของวนักอ่นหนา้ 

573.93 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนีสิ้น้ท่ีเกิด
จากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ก่อน
หกัค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภทของ
วนัก่อนหนา้ 

6,360,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท่ี 
3 จ านวน 30,000.00 บาท 

30,000.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภทของวนั
ก่อนหนา้ (เพื่อใชเ้ป็นฐานในการปันส่วน
ใหแ้ก่หน่วยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,390,000.00 

ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือสทุธิ 
- ชนิด I-SEQS-RA = 100,000.0000 + 

(100,000.0000 / 10.2640) = 
109,742.7903 

- ชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS-ID, I-
SEQS-IA, I-SEQS-DSSF และ I-
SEQS-ASSF รวมกนั (ไมม่ีการ
เปล่ียนแปลงจากวนัก่อนหนา้) 

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 

วิธีการค านวณ I-SEQS-RD I-SEQS-RA I-SEQS-ID I-SEQS-IA I-SEQS-DSSF I-SEQS-ASSF 
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  119,801.9802 109,742.7903 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เทา่กบั จ านวน
หน่วยลงทนุ (หน่วย) คณูดว้ย มลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (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
หน่วยลงทนุชนดิ I-SEQS-RD, I-SEQS-
ID และ I-SEQS-DSSF 

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

หกั ค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภท
ของวนัก่อนหนา้ของหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิด 

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

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั 
(เพื่อน าไปเป็นฐานค านวณ
ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั) 

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

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราที่ระบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 
1.6050% = 1.50% + VAT 7% 
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 
1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 
2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (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) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(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
ของกองทนุรวมในวนัท่ี 2 (ตัง้รายการ
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 
จ านวนหน่วยลงทนุจากรายการซือ้-ขาย
ของผูถื้อหน่วย (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุยกมา (วนัท่ี 2) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 
- หน่วยลงทนุลดลง 

 
 

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 
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จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 619,645.1250 119,802.7645 109,743.6447 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 
มลูค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.2141 10.1440 10.3110 10.1114 10.3114 10.1105 10.3105 
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2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนั

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้

(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุโดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน

ทกุวนัท าการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมดว้ย 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
2. วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 
3. วันที่ปรากฏเหตุการณท์ี่น่าเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะประกาศ

ภายในวนัท าการถดัไป  
 (2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุโดยประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

 
มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้ 
 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน ์
 
การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนไดแ้ละที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนเวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนประเภทสถาบันบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆเพิ่มเติมเพื่อใหผู้้
ลงทนุทราบขอ้มลูดงักล่าว หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
ในกรณีที่มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุจ านวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถกูตอ้ง
บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
บรษิัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเมื่อมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีห้รือเหตอุื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว 
(2) เมื่อมีเหตทุี่บรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวมโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัท่ีปรากฏเหตดุงักล่าว 
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
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(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากลส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะ 
ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคา
ขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
 
กองทุนนีมี้จ านวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

• 2,000 ลา้นบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทนุไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ป็นระยะเวลาเท่าใด 

• กองทุนนีเ้หมาะสมส าหรบัเงินลงทุนส่วนที่ตอ้งการไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET)และบริษัทที่มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะเนน้ลงทุนในบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจอย่างค านึงถึง
ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลท่ีดีโดยกองทนุจะลงทนุใหม้ี Net Exposure ในตราสารทนุเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรบัความเส่ียงของการลงทนุได  ้

• โครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที่ตอ้งการลงทุนในตราสารทุน  โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและ
ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพื่อส่งเสรมิการออมระยะ
ยาวของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถึงผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

• ทัง้นี ้ผูล้งทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตอ้งลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ซือ้หน่วยลงทุน   
จึงจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ
กฎหมายก าหนด 

 
ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาจท าใหเ้กิดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได  ้
 
กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร? 

• ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
กองทุนนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

• วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก: วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

• วนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ถดัไป: วนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 
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กองทุนรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

• Uวิธีการขายหน่วยลงทนุ U:  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ ( 1TUwww.xspringam.com U1T) หรือติดต่อไดท้ี่บริษัทจดัการ และ/
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. 

 
 ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต ์ลงวนัที่ที่สั่งซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซส์ปริง เพื่อบญัชีจองซือ้กองทนุเปิด” 
หรือน าเช็คหรือเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารท่ีก าหนด ดงัต่อไปนี ้

 

ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ัญช ี

กสิกรไทย ส านกัสีลม 001-1-32056-2 
ไทยพาณิชย ์ ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร)์ 168-3-00235-4 
กรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 101-3-39818-3 
กรุงไทย สรุวงศ ์ 023-6-06624-2 
กรุงศรีอยธุยา ซิลลิคเฮา้ส ์ 503-0-00078-2 

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัชื่อธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าว ในภายหลงัโดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 

• Uวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ U:  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขาย หรือรบัซือ้คืนหรือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดัการ ( 1Twww.xspringam.com) ไดท้กุวนัท าการระหว่างเวลา 1 T8.30 น.- 14.00 น. 

 
กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

• บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทนุของกองทนุเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิา (US Person) หรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (US Person) รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึน้               
และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และหรือการโอนหน่วยลงทนุไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
ดังนั้น ผูล้งทุน หรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรบั
หน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิไดเ้ปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อ หรือในนามของ (US Person) 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรือจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนเกิน
ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

http://www.innotechasset.com/
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ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใดที่อาจจะก าหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจาก ประเทศ
สหรฐัอเมริการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นีจ้ะแจง้ประเทศที่ เพิ่มเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญั 

 
กองทุนรวมนีมี้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง
ทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

• บรษิัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเป็นชอบของผูดู้ แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษิัทจดัการ 
2. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในการรายงานการแกไ้ข
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้งตัง้แต่1 
สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

3. มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัค ารบัรอง
ของขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว 
 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บั 
 ไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 

1. ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
2. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ จะหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการเวน้แต่ 
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 
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 3.1 การกระท าที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
3.2 การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
3.3 การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรือการอายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

4. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการจัดการของตนอนั
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์
และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุ และบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
 
การหยุดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง ขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหน่ึง (“กองทนุตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง 
(“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนซึ่งไดห้ักค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าไดต้ัง้แต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยภายหลงัการเสนอหน่วยลงทุนครัง้
แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัมิใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะอนุญาตใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเมื่อใด 
บริษัทจัดการจะแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

• การขายคืนหน่วยลงทุน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิด
หน่วยลงทุนเพื่อการออม บริษัทจัดการจะค านวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อนออกก่อน” 
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 

• บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยไม่ถือว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนข์องกองทนุ
โดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ผ่านทางเว็บไซตบ์รษิัทจดัการล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลง 
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• บริษัทจดัการจะไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู้ถื้อหน่วยลงทนุ" 
"การไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" และ "การหยดุรบัค าสั่งซือ้คืนหน่วยลงทนุ" หรือกรณีอื่นใด
ที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่า
ค าสั่งสบัเปล่ียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าใหเ้กิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียง
ของบริษัทจดัการ หรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนัน้  ๆ  โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสบัเปล่ียน
ก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการจะไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู้ถื้อหน่วยลงทนุ" 
"การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" และ "การหยดุรบัค าสั่งซือ้คืนหน่วยลงทนุ"หรือกรณีอื่นใดที่
บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่า
ค าสั่งสบัเปล่ียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าใหเ้กิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสบัเปล่ียนก่อน
การด าเนินการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิด
ของหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั โดยมีเงื่อนไขตามที่บรษิัทจดัการก าหนดและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการที่บริษัทจดัการก าหนดใหส้ามารถ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ตามก าหนดเวลาการรบัค าสั่งขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ดงัต่อไปนี ้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า: ไดท้กุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 – 14.00 น. 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: 1Tได้1 Tทกุวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30  – 15.30 น. 

 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้  ไดภ้ายหลงั 
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้          
โดยบริษัทจดัการจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทัง้กรณีสบัเปล่ียนเขา้  (Switch in) และสบัเปล่ียนออก (Switch 
out) เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ชนิด I-SEQS-ID เป็นชนิด I-SEQS-RD และชนิด  I-SEQS-

IA เป็นชนิด I-SEQS-RA และจะด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัไป ตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่
สามารถด ารงมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-RD เป็นชนิด I-SEQS-ID และชนิด I-SEQS-
RA เป็นชนิด I-SEQS-IA และจะด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  หากผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถด ารงมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก ของหน่วยลงทุนประเภท I-SEQS-ID และ I-
SEQS-IA  

 
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร? 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 
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(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาท หรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรม  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น 
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้ 

• วิธีการโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่ส  านกังานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ

รวมกบับรษิัทจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มกับ
ค าขอโอนหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตใุนการโอน 

(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือ
เศษของ 10,000 หน่วย ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ หรือขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามขอ้ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน        

และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุน  และผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น ตามรูปแบบ และวิธีการท่ี
บรษิัทจดัการก าหนด 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณก์็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดจ้ดแจง้การโอนลงในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้
เท่านัน้ 

ทัง้นี ้การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิทัจดัการเวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

 
ทัง้นี ้กองทนุรวมเพื่อการออม/ชนดิหน่วยลงทนุเพื่อการออม ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย จา่ยโอน จ าน าหรือน าไป 
เป็นประกนัได ้
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่หน่วยลงทนุล่าสดุของกองทนุไดด้ว้ยวิธีดงันี ้

• Website ของบรษิัทจดัการท่ี 1TUwww.xspringam.com U1T 

• ติดต่อสอบถามไดท้ี่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั โทร 02-624-6333 

• สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innotechasset.com/
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กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

• บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวธิีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ส  านักงานขอ งบริษัทจัดการ      
หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 1TUwww.xspringam.com U1T 

 
กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2624-6333  

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

• กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

• ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 02-296-5809 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั  
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333 1TUwww.xspringam.com U1T 

 
Uลักษณะกิจการ 

เป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซึ่งไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล และ
กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์เดิมชื่อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ซีมิโก ้จ ากดั เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
โซลาริส จ ากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561    
และปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2564 

 
Uผู้ถือหุ้น 
 ถือหุน้โดย บรษิัทเอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   99.99% 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

http://www.innotechasset.com/
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Uทุนจดทะเบียน 
 จ านวน    67,620,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น   13,524,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 
 เรียกช าระแลว้   67,620,000 บาท เมื่อวนัท่ี 22 มถินุายน 2564 
 
U 
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายวนัจกัร ์ บรุณศิร ิ  ต าแหน่ง กรรมการ 
3. นางสาววรศิรา อ ามฤตโชติ ต าแหน่ง กรรมการ 
4. นายสมชยั บญุน าศิร ิ ต าแหน่ง กรรมการ 
5. นายไพโรจน ์ บญุคงชื่น ต าแหน่ง กรรมการ 

 
Uรายชื่อผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาววรศิรา อ ามฤตโชติ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ 
3. นางสาวปรญิา สง่าวงศ ์  ต าแหน่ง รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
4. นายพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่จดัการกองรีท 
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 4 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 64) 
- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 75,245,220.79 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 64) 

 
Uรายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. คณุอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. คณุภทัรวรรณ ตรติานิภากลุ ต าแหน่ง กรรมการ 
3. คณุวิศรุต  เสกสรรพานิช ต าแหน่ง กรรมการ 

 
U 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
Uรวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
 

ชื่อ-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นายอนพทัย ์ วนสัชยัพฤกษ์ M.Sc. Management, Otto-von-Guericke 
University Magdeburg, Germany 
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประธานเจา้หนา้ที่ลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั  
- นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
- นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ ส านกังานประกนัสงัคม 
- Senior Associate ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอฟเอเอส 
- นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคารยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 



 

  
                   กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
 (IAMGTSSF) 

26 

  

 
 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน ์
(Trustee)  

• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโกจ้ ากดั    โทรศพัท ์02-695-5000  โทรสาร 02-695-5939 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-635-1700 โทรสาร 02-635-1618 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-658-8888 โทรสาร 02-658-8656 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-659-8000 โทรสาร 02-627-3462 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-217-8852 โทรสาร 02-217-8800 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศพัท ์02-627-3100  โทรสาร 02-263-2064 
- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั โทรศพัท ์02-026-5100 โทรสาร         - 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-659-7000  โทรสาร 02-646-1112 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-9000 โทรสาร 02-658-9248 
- ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-359-0000 โทรสาร 02-677-7211 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั     โทรศพัท ์02-697-3800 โทรสาร 02-697-3880 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-684-8888 โทรสาร 02-256-0284 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-618-1000 โทรสาร 02-618-1030 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-205-7000  โทรสาร 02-263-2124 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-638-5000 โทรสาร 02-285-0979 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-6300 โทรสาร 02-658-6301 
- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-1111 โทรสาร         - 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-088-9797 โโทรสาร        - 
- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทรศพัท ์02-861-5508 โทรสาร          - 

- นกัวเิคราะหสิ์นเชื่อ ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
นางสาวภทัรวรรณ  ตรติานิภากลุ วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซ์
สปรงิ จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
- ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์แอทเซท พลสั 
จ ากดั 
- เจา้หนา้ที่อาวโุสบรหิารความเส่ียง บรษิัทหลกัทรพัย ์แอท
เซท พลสั จ ากดั 
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- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั  โทรศพัท ์02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 
- บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลงัซึ่งบริษัทจะประกาศใหท้ราบ

ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 1TU www.xspringam.com U1T 
 

• นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 
 

• ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-35280-2296-5809 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฏหมายในการรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

• ผู้สอบบัญชี 
นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 
นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
 
นายประสิทธ์ิพร เกษามา 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
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นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587โทรสาร 0-2294-2345 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชี  โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ 

• ทีป่รึกษาการลงทุน 
ชื่อ  ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD,  
A company registered in the United Kingdom under number 8636689, whose registered office is at 43 Grosvenor Street, London W1K 
3HL (“Arabesque”) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกที่ปรกึษาการลงทุนตามที่ระบุไวข้า้งตน้ ไดภ้ายหลงัตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 
และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบอย่างนอ้ย  7 วันก่อนวันด าเนินการ
ดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
 
 

 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนีไ้ด้ทีช่่องทางใดบ้าง 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2624-6333 1TUwww.xspringam.com U1T 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
 

http://www.innotechasset.com/
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• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ 
ผูอ้อกตราสารรวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรพัยท์ี่ลงทุน โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน และติดตามขอ้มลูข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทผูอ้อก
ตราสารอย่างใกลช้ิดและสม ่าเสมอหากมีการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ            
ก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการที่บริษัทผูอ้อกตราสารไม่
สามารถช าระเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไวห้ากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้จะส่งผล
ใหต้ราสารท่ีลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ี่ผูอ้อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี  และ/หรือ
บริษัทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่ลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนีข้อง      
ผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัก็จะพิจารณาปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้รือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กับแนวโนม้ของอัตราดอกเบีย้ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ผลประกอบการของบริษัท        
ผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้หรือตราสารหนี ้เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารที่กองทนุไดล้งทนุไวเ้พิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพืน้ฐาน 
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดงักล่าว รวมทัง้จะก าหนดสดัส่วน
การลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทนุใหอ้ยู่ในอตัราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทนุและมีดุลย
ภาพกบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีกองทนุไม่สามารถซือ้หรือขายตราสาร
ที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจ ากดั ทัง้นี ้สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานท่ีมีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคลอ้งกับประเภทลักษณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทัง้นี ้แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการขาด
สภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 

 
U 
 
 

ปัจจัยเส่ียงของกองทุนรวม 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
อัตราส่วนการลงทนุ 

อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพยส์ิน หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company Limit) 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 20 

- การลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศุ
กกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ที่ไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 10 

- การลงทนุในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศ ท่ี
มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

- การลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการ
หน่ึง  

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (Product Limit)  

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั
การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดติฟองซเิอร ์และบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 45 

- การลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมี
เงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้ีการ
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได/้ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (แต่
ไม่รวมถงึ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ซึ่งจด
ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ดว้ยการขออนญุาต และการอนญุาตใหเ้สนอขาย ตรา
สารหนีท้ี่ออกใหม)่/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP 

รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 25 

- ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 
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อัตราส่วนการลงทนุ 

- ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Lending) 

ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

- Total SIP รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 15 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ (Concentration Limit) 

- หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง่ ลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 25 

ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือ
ตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

ลงทนุไม่เกิน (1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน 
(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั รอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงิน
ที่ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่า
หนีสิ้นทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีสิ้นทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสิ้น
ทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็น
การทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสิ้นทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ10 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้อง
ผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(2)ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดย

เป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยู่
ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้
การจดัการของ บลจ. ราย 

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้เวน้
แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
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(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบคุคล ดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะ 
ท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ลงทนุไม่เกิน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 (1) มขีนาดเล็ก 
 (2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 

            (3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หน่วย property  ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมด 
ของกองทุน property ท่่ีออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็น
หน่วยproperty ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้น 
ดังนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก                             
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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หน่วย private equity  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity 
ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

U 
 

 

 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 
รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ 

1. 1.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
1. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
2. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
3. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
4. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
5. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.6050 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.6050 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
6. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
7. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
8. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
9. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
10. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
11. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
12. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
13. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
14. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
15. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
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รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ 
6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที่จ่ายจรงิ 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ตามที่จ่ายจรงิ 
ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์  

• ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 

• ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้
ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 3.2100 ตอ่ปี 

• รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
16. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
17. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
18. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
19. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
20. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.5640 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.5640 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.0290 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.0290 ตอ่ปี 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.5640 ตอ่ปี 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5.5640 ตอ่ปี 

ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ 
 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

• ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่การซือ้ขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

21. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
22. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
23. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
24. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
25. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื 
26. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
27. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 
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รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
28. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน
ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 

29. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 
6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
30. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
31. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
32. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
33. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
34. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.0700 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 
35. 1. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจา่ยเงนิปันผล) (I-SEQS-RD) 
36. 2. ชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-RA) 
37. 3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 
38. 4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงิน

ลงทนุสงู (แบบสะสมมลูคา่) (I-SEQS-IA) 
39. 5. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 

6. ชนิดผูล้งทนุเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า) (I-SEQS-ASSF) 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.5350 

 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดแลว้ 
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ตัวอย่าง ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่าทีสุ่ด  

 มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 
AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี ปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี สูง 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ี สูงมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเส่ียงที่ สูงทีสุ่ด ที่จะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ 

และปัจจยัภายนอกอื่นๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการช าระคนืเงินตน้และดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคญั 
D ตราสารหนีท้ี่ไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบีย้ได ้(Default) 

ชื่อหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ   (%) 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 
หุ้นสามัญ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 

 

 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3,176,700.00  15.20  
พาณิชย ์ 3,174,870.00  15.19  
อาหารและเครื่องดืม่ 2,798,860.00  13.39  
วสัดกุ่อสรา้ง 2,015,711.00  9.64  
พลงังานและสาธารณปูโภค 1,945,252.00  9.31  
ธุรกิจการเกษตร 1,228,830.00  5.88  
บรกิาร (MAI) 1,023,970.00  4.90  
การแพทย ์ 986,244.00  4.72  
เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (MAI) 642,600.00  3.07  
ธนาคาร 599,050.00  2.87  
ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 503,940.00  2.41  
บรรจภุณัฑ ์ 496,600.00  2.38  
กระดาษและวสัดกุารพิมพ ์ 426,220.00  2.04  
ประกนัภยัและประกนัชีวติ 409,500.00  1.96  

      ขนส่งและโลจิสติกส ์ 261,100.00  1.25  
      เงินทนุและหลกัทรพัย ์ 239,250.00  1.14  
รวมหุ้นสามัญ 19,928,697.00  95.35  
เงนิฝากธนาคาร 987,201.35  4.72  
สินทรัพยห์รือหนีส้นิอื่นๆ (15,192.42) (0.07) 
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ 20,900,705.93  100.00  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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                  มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.64 = 12.0372 บาท/หน่วย 

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

กองทนุ I-SEQS-RD 23.98 6.92 23.97 N/A N/A N/A N/A 20.38 
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 13.78 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-RD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.90 

เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 

 
        มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 64 = 12.0364 บาท/หนว่ย 

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

กองทนุ I-SEQS-RA 23.97 6.91 23.96 N/A N/A N/A N/A 20.37 
เกณฑม์าตรฐาน 11.47 0.75 11.47 N/A N/A N/A N/A 18.29 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.13 13.75 12.08 N/A N/A N/A N/A 13.78 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-RA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.90 

เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 

 
 
          
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 

 



 

  
                   กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
 (IAMGTSSF) 

38 

  

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย 

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

กองทนุ I-SEQS-ID 24.29 7.05 24.29 N/A N/A N/A N/A 20.97 
เกณฑม์าตรฐาน 11.47 0.75 11.47 N/A N/A N/A N/A 18.29 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.12 13.75 12.08 N/A N/A N/A N/A 13.78 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-ID N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 
เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 
 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย 

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

กองทนุ I-SEQS-IA 24.29 7.05 24.29 N/A N/A N/A N/A 20.97 
เกณฑม์าตรฐาน 11.47 0.75 11.47 N/A N/A N/A N/A 18.29 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.12 13.75 12.08 N/A N/A N/A N/A 13.78 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-IA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 
เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.18 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.64 = 11.9775 บาท/หน่วย 

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

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 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-DSSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.13 

เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.20 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 

 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.64 = 11.9770 บาท/หน่วย 

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

กองทนุ I-SEQS-ASSF 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 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.87 12.28 12.82 N/A N/A N/A N/A 16.03 

 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทนุ I-SEQS-ASSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.13 

เกณฑม์าตรฐาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.20 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 
 

      หมายเหตุ :  
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 21 กรกฎาคม 2563  
- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  
- 1 % ต่อปี  
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2563 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ   
  ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  
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- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนิน 
งานในอนาคต 
 

• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในชว่งเวลา 5 ปี คือ: N/A 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

  รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2564 
 

 PTR =   Min (ซือ้ทรพัยสิ์น, ขายทรพัยสิ์น) 
          Avg. NAV 

 
                PTR =  59,405,192.87 
                            15,897,082.12 
   

                                                                         PTR =  3.74 
 
หมายเหต:ุ PTR ค านวณจากมลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยสิ์นกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นท่ีกองทนุ รวมลงทนุใน

รอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 

 

ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

หุ้นสามัญ 
   

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

79,500.00 735,375.00 

บรษิัท เอสไอเอส ดิสทรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

24,800.00 948,600.00 
บรษิัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 
25,300.00 303,600.00 

บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

45,300.00 1,189,125.00 

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 3,176,700.00 

พาณิชย ์    

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

     81,200.00  1,169,280.00  

บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       75,000.00  682,500.00  

บรษิัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)       32,400.00  667,440.00  

บรษิัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน)         9,400.00  655,650.00  
รวมพาณิชย ์   3,174,870.00  

อาหารและเคร่ืองดื่ม    

บรษิัท หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)       17,700.00  654,900.00  

บรษิัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       17,400.00  208,800.00  

บรษิัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)       11,800.00  297,950.00  

บรษิัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       59,200.00  1,172,160.00  

บรษิัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน)       14,200.00  465,050.00  

รวมอาหารและเคร่ืองดื่ม   2,798,860.00  

วัสดกุ่อสร้าง    

บรษิัท ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากดั (มหาชน)     170,500.00  518,320.00  

บรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)       26,500.00  867,875.00  

บรษิัท เอสซีจี เซรามิกส ์จ ากดั (มหาชน)     124,600.00  306,516.00  

บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)         1,900.00  323,000.00  

รวมวัสดกุ่อสร้าง   2,015,711.00  

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

พลังงานและสาธารณูปโภค    
บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน)       12,800.00  236,800.00  
บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)         2,200.00  257,400.00  
บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน)       82,600.00  389,872.00  
บรษิัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)       32,700.00  614,760.00  
บรษิัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)     101,000.00  446,420.00  
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค   1,945,252.00  
ธุรกิจการเกษตร    
บรษิัท นอรท์อีส รบัเบอร ์จ ากดั (มหาชน)       47,200.00  325,680.00  
บรษิัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)       22,300.00  903,150.00  
รวมธุรกิจการเกษตร   1,228,830.00  
บริการ (MAI)    

บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน)       73,500.00  764,400.00  
บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากดั (มหาชน)       25,700.00  259,570.00  
รวมบริการ (MAI)   1,023,970.00  

การแพทย ์    

บรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน)     247,800.00  986,244.00  
รวมการแพทย ์   986,244.00  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)    

บรษิัท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)       61,200.00  642,600.00  
รวมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)   642,600.00  

ธนาคาร    

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)         4,000.00  223,000.00  
บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)       10,900.00  376,050.00  
รวมธนาคาร   599,050.00  

สื่อและสิ่งพิมพ ์    
บรษิัท เวิรค์พอยท ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)       22,700.00  503,940.00  
รวมสื่อและสิ่งตพีิมพ ์   503,940.00  

 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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ชื่อหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชื่อถือ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 
(บาท) 

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท โพลีเพล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)       19,100.00  496,600.00  
รวมบรรจุภัณฑ ์   496,600.00  
กระดาษและวัสดุการพิมพ ์    
บรษิัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน)       20,200.00  426,220.00  
รวมกระดาษและวัสดุการพิมพ ์   426,220.00  

ประกันภัยและประกันชวีิต    

บรษิัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)       13,000.00  409,500.00  
รวมประกันภัยและประกันชวีติ   409,500.00  

ขนส่งและโลจิสตกิส ์    

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน)       37,300.00  261,100.00  
รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   261,100.00  

เงนิทุนและหลักทรัพย ์    

บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)         5,500.00  239,250.00  
รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   239,250.00  

รวมหุ้นสามัญ   19,928,697.00  

เงนิฝากธนาคาร    
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA (tha)  2,000.00  
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA (tha)  985,201.35  
รวมเงนิฝากธนาคาร   987,201.35  

รวมเงนิทุน   20,915,898.35  

ทรัพยส์ินและหนีส้นิอื่น   (15,192.42) 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ   20,900,705.93  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ) 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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กลุ่มตราสาร 
มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

อัตราส่วนมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit 

(%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์

หรือบรษิัทเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกนั 

987,195.95 4.72 100.00 
  

 

(ค) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ี

สามารถลงทนุได ้หรือตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

- - 15.00 
  

 

รวม         987,195.95 4.72  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ       20,900,705.93 100.00  

 
หมายเหต:ุ การจดัอนัดบัความนา่เชื่อถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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• กองทนุเปิดอินโนเทค  หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก เป็นกองทนุท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทุนเป็น 6 ชนิด ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของ 
ผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทัง้ 6 ชนิด นีก้่อนการตดัสินใจลงทนุ 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากัด     
(“บรษิัทจดัการ”) จะแยกค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุส าหรบัแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดอินโนเทค  หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดอินโนเทค  หุน้ไทยยั่งยืนซิสเท
มาติก ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุน  และผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตร
ประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัยสิ์นอื่น
เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลู ดังกล่าว      
ไดท้ี่บรษิัทจดัการ 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองไดโ้ดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการทราบเพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ในกรณีที่ผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูหนงัสือชีช้วนเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง  และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ดงักล่าว ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ www.sec.or.th 

• การพิจารณาหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ใชว้ิธีวดัผลการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด และผลการด าเนินงาน
ในอดีตของกองทนุรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ไดร้บัการค า้ประกันจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝากหรือหน่วยงานร าชการ    
ใด ๆ ทั้งสิน้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่า  หรือนอ้ยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกก็ได ้และอาจไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที่มี
ค  าสั่งไว ้

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
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• กองทุนมีการระบุขอ้ความสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่ง และ/หรือสบัเปล่ียนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรส าหรบั
กองทนุรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพื่อการออม ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันท าการ โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และจะแจง้ให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

• ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทุนรวมประเภท  กองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
จะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา จะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีส าหรบัก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทนุ และจะตอ้ง
ช าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพื่อการออม รวมทัง้สอบถามรายละเอยีด
เพิ่มเติม และขอรบั “คู่มือภาษี” ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า      
หรือน าไปเป็นประกนัได ้
 
 

 
 

ข้อมูลนีร้วบรวม ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 


